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	 ORI	คาดยอดขายปี63	ไม่ต�่า	3	หมื่น

ลบ.	หลังลุยเปิดโครงการใหม่มูลค่าไม่ต�่ากว่า	

2.9	หมื่นลบ.	พร้อมเตรียมน�า	บ.ย่อย	"พรีโม่	

เซอร์วิส	โซลูช่ัน"	เข้าตลาดmai	ปลายปี63

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ORI	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ
คาดว่ารายได้ปี	2563	จะไม่ต�่ากว่า	3,000	

ล้านบาท	เนื่องจาก	บริษัทฯมีแผนเปิดโครง

ใหม่มูลค่ารวมไม่ต�่ากว่า	29,000	ล้านบาท	

โดยในปีหน้าบริษัทฯจะเน้นเปิดบ้านจัดสรรเพิ่

เป็น40%	ของพอร์ต	จากปัจจุบันอยู่ที่30%	

	 ทั้งนี้	ในปีหน้าบริษัทฯมองว่าภาพรวม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวจากปีนี้เล็ก

น้อย	หลังได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการจาก

ทางภาครัฐที่ได้ประกาศมาตรการลดภาระให้

กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย	(มาตรการลดภาระฯ)	เพื่อ

สนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่

ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	เหมาะสม

กับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม	

	 "ปีหน้าเรามองว่าจะดีกว่าปีนี้นิดนึง	เพราะ

ได้มาตรการรัฐมาช่วยซึ่งท�าปลุกตลาดอสังหาก

ลับมาคึกคักอีกคนั้ง	แถมสิ้นปีหน้าจะมีออกมา

อีก	และต่อไปเราก็ใช้กลยุทธ์ท�าความเข้าใจใน

ตัวลูกค้าว่าต้องการอะไร	เพื่อให้เหมาะสมกับ

คนในพื้นที่นั้นๆรวมถึงปรับปรุงทุกโครงการที่

ออกมาเพื่อเป็นการต่อยอดอีก	ที่ส�าคัญเราจะ

เน้นเรียลดีมาต์มากขึ้น"	นายพีระพงศ์	กล่าว	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯวางงบลงทุนไว้ปี

ละ	10,000	ล้านบาท	เพื่อใช้ส�าหรับรองรับ

โครงการคอนโดมิเนียม	โครงการบ้านจัดสรร	

รวมทั้งใช้ส�าหรับซื้อที่ดินรองรับพัฒนา

โครงการใหม่ต่อเนื่อง	ขณะที่งบลงทุนส�าหรับ

โรงแรม	บริษัทฯวางไว้ปีละ	500-1,000	ล้าน

บาท

	 ส�าหรับ	ภาพรวมผลการด�าเนิงานใน

ปี	2562	บริษัทฯคาดว่าจะสามารถท�ายอด

ขาย(Presale)	ได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้	

28,000	ล้านบาท	หลังจาก	9	เดือนแรกที่ผ่าน

มาบริษัทฯสามารถท�าได้แล้ว	23,148	ล้านบาท	

หรือคิดเป็น	83%	ของเป้าทั้งหมดส่วนรายได้

คาดว่าจะท�าได้ตามเป้า	19,000	ล้านบาท	ด้วย

เช่นกัน

	 ขณะที่	ปัจจุบันบริษัทฯมียอดขายรอโอน

(Backlog)	อยู่ที่	40,000	ล้านบาท	ซึ่งจะ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในระยะเวลา	3	ปี	(2563-

2565)

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯทีสต็อกพร้อมขาย	

จ�านวน	8,000-9,000	ล้านบาม	โดยในมูลค่า

ดังกล่าวมีโครงการที่ราคาต�่ากว่า	3	ล้านบาท

ประมาณ	60-70%	ซึ่งมองว่าได้รัยประโยชน์

จากมาตรภาครัฐ

	 ส่วนรายได้ประจ�าของบริษัทฯจะมาจาก

เปิดโรงแรม	2	แห่ง	ในช่วงมกราคม	2563	

ได้แก่	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	และ	โรงแรมไอบิส	

โดยปีหน้าบริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้เข้ามา

เต็มปี	

	 ขณะที่	ความคืบหน้าในการน�า	บริษัท	

พรีโม	เซอร์วิส	โซลูชั่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯที่ประกอบธุรกิจให้บริการ

อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร	ในปีนี้คาดว่าจะมี

รายได้ประมาณ350	ล้านบาท	และบริษัทฯคาด

ว่าจะน�าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	

เอ	ไอ	(mai)	ในช่วงปลายปี	2563	

ORI คาดยอดขายปี63 ไม่ต�่า 3 หม่ืนลบ. 

หลังลุยเปิดโครงการใหม่มูลค่าไม่ต�่ากว่า 2.9 หม่ืนลบ.
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 นางแววตา กุลโชตธาดา รอง
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการ
เงิน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิด
เผยว่า	บริษัทฯขอชี้จงผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส	3/2562	บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	

22.03	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับไตรมาส	3/2561		

มีผลก�าไรสุทธิลดลง	12.82	ล้านบาท	หรือคิด

เป็น	36.8%

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มีรายได้จากการจ�า

หน่ายในไตรมาส	3/2562	เพิ่มขึ้น	5.9%	เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี	2561	โดยที่

ปริมาณการจ�าหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น	7.4%	

แต่รา คาจ�าหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยลดลง	0.2%	

ส่วนปริมาณจ�าหน่ายร�าข้าว	

สาลีเพ่ิมขึ้น	5.8%	แต่ราคาจ�า

หน่ายร�าข้าวสาลีเฉลี่ยลดลง	

6.6%

	 ต้นทุนขายใน

ไตรมาส	3/2562	คิด

เป็น	84.1%	ของ

รายได้	สูงขึ้น

จาก	79.3%	

ในไตรมาส	

3/2561	เป็น

ผลมาจากราคา	

เฉลี่ยของวัตถุดิบที่

ใช้ปรับเพิ่มขึ้น

	 จากการที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง	และราคา

วัตถุดิบสูงขึ้น	ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นใน

ไตรมาส	3/2552	ลดลง	4.8%	การใช้อัตรา

ก�าลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส	3/2562	อยู่ที	่

72.65%	เพิ่มขึ้น	5.38%	เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกัน	ของปี	2561

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส	

3/2562	ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี	2561

	 และจากงบการเงินส�าหรับงวด	9	เดือน	

สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562	ซึ่งปรากฏว่า	

งบการเงินของบริษัทแสดงผล	การด�าเนินงา

นก�าไรสุทธิ	68.84	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อน	มีผลก�าไรสุทธิลด

ลง	19.72	ล้านบาท	คิดเป็น	22.3%	บริษัทขอ

เรียนชี้แจงดังนี้

	 บริษัทฯ	มีรายได้จากการจ�าหน่ายในงวด	

9	เดือนของปี	2562	เพิ่มขึ้น	4.1%	เมื่อเปรียบ

เทียบกับงวดเดียวกันของปี	2561	โดยที่ปริ

มาณการจ�าหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น	3.6%	และ

ราคาจ�าหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	0.6%	

ส่วนปริมาณจ�าหน่าย	ร�าข้าวสาลีเพิ่มขึ้น	3.5%	

แต่ราคาจ�าหน่ายร�าข้าวสาลีเฉลี่ยลดลง	0.4%

	 ต้นทุนขายคิดเป็น	84.2%	ของรายได้	สูง

ขึ้นจาก	80.2%	ในปี	2561	เป็นผลมาจากราคา

เฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับ	เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้อัต

ราก�าไรขั้นต้นในปี	2562	ลดลง	4.0%

	 การใช้อัตราก�าลังการผลิตเฉลี่ยในปี	2562	

อยู่ที่	72.65%	เพิ่มขึ้น	2.72%	เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปี	2561

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2562	

ลดลง	4.18	ล้านบาท	จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงานเป็นหลัก

TMILL เผย Q3/62 รายได้โต 5.9% 

-ปริมาณการจ�าหน่ายแป้งสาลีเพ่ิมข้ึน 7.4% พร้อมแจงก�าไรโค้ง 3 

หด 36.8% เหตุราคาขายเฉล่ียลดลง-ราคาวัตถุดิบพุ่ง
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CHO โชว์ 9 เดือนก�าไรสุทธิ 53.62 ลบ. 

ตอกย�้าธุรกิจเข้าสู่โหมดปกติ - Backlog แน่น 1,896 ลบ.

SONIC อวด 9 เดือนแรก 62 รายได้แตะ 851.21 ล้านบาท 

ส่งซิก พัฒนาโครงการเพ่ือรองรับ EEC ใกล้เสร็จสมบูรณ์ 

เตรียมรับลูกค้าท้ังใน-ตปท.

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จ�ากัด 
(มหาชน) (CHO) เปิดเผยว่า	ผลการด�าเนิน
งานไตรมาส	3/62	บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไร

สุทธิ	15.62	ล้านบาท	ส่วนผลการด�าเนินงานใน

งวด	9	เดือนแรกของปี	2562	บริษัทฯและบริษัท

ย่อยมีก�าไรสุทธิ	53.62	ล้านบาท	ซึ่งถือเป็นการ

ตอกย�้าให้เห็นถึงแนวโน้มธุรกิจที่กลับเข้าสู่โหมด

ปกติ	โดยปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้	

(Backlog)	จ�านวน	1,896	ล้านบาท	ที่ทยอยรับรู้

ในช่วงที่เหลือของปีนี้อีก	168	ล้านบาท	และส่วน

ที่เหลือรับรู้ในปี	2563	ผลักดันผลการเนินงาน

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

	 “ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯเริ่มกลับเข้าสู่

ภาวะปกติแล้ว	จากงานในมือที่เพิ่มขึ้น	และยัง

มีงานใหม่ที่อยู่ระหว่างรอประมูลค่ากว่า	2,000	

ล้านบาท	แบ่งเป็น	รถล�าเลียงอาหารส�าหรับ

เครื่องบิน	สายการบินของดูไบมูลค่าประมาณ	

250	ล้านบาท	และการประมูลงานเช่ารถโดยสาร

ของบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	(บขส.)	และองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	จ�านวน	257	คัน	

มูลค่าโครงการรวม	1,826	ล้านบาท	โดยคาดว่า

จะเปิดประมูลในช่วง	เดือน	มกราคม	2563	นี้	ซึ่ง	

CHO	จะเข้าร่วมประมูลกับกิจการร่วมค้า	(JV)”

	 ด้านอัตราส่วนทางการเงินทั้งผลการด�าเนิน

งานและฐานะทางการเงินมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

จากปีก่อน	โดยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น	หรือ	(Interest-Bearing	Debt	to	

Equity	Ratio)	เหลือเพียง	2.11	เท่า

	 เขากล่าวอีกว่า	ในส่วนการขยายศูนย์ซ่อม

บ�ารุง	"สิบล้อ	24	ชม."	ปีนี้คาดว่าจะขยายเพิ่มอีก	

2	แห่งที่สุราษฎร์ธานี	และสุวรรณภูมิ	จากเดิมมี

เพียง	1	แห่งที่ชลบุรี	และในช่วงปี	2563-2565	

คาดว่าจะเพิ่มอีกประมาณ	5	แห่งทั่วประเทศ

 ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SONIC ผู้น�าธุรกิจให้
บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร
ระดับภูมิภาค	เปิดเผยถึงผล	ผลการด�าเนินงาน
งวดไตรมาส	3/2562	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	
2562	บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการ	281.89	
ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	8.53	ล้านบาท	ส่วน	
9	เดือนแรกปี	2562	บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้
บริการ	จ�านวน	851.21	ล้านบาท	และก�าไรสุทธิ	
33.30	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีผลการด�าเนินงานในทิศทาง
ที่ดี	เนื่องจากการบริษัทฯมีรายได้	จากการให้
บริการขนส่งทางทะเล	564.36	ล้านบาท	เพิ่ม
ขึ้น	1.01%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า	558.73	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลมาจากฐาน
ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ	ที่มีการใช้บริการที่เพิ่ม
ขึ้น	ขณะที่ส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งทาง

บก	อยู่ที่	237.84	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	5.46%	เมื่อ
เทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน	ส่วนรายได้จาก
กลุ่มธุรกิจการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	
41.29	ล้านบาท	ซึ่งมีการปรับตัวลดลง	เนื่องจาก
ในช่วงต้นปีกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการบางราย	ย้าย
ฐานการขนส่ง	ทั้งนี้รายได้ของบริษัทส�าหรับงวด	
9	เดือนแรกของปี	62	มีมูลค่าเท่ากับ	851.21	
ลบ.	ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีหน้า	เท่ากับ	
9.30	ลบ	โดยลดลงเป็นอัตราร้อยละ	1.08	ซึ่ง
สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกและน�าเข้าของ
ประเทศไทยในช่วงเก้าเดือนแรกของปี	62	ที่ลดลง	
แต่โดยภาพรวมบริษัทยังคงมีการเติบโตของรายได้
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.โซนิค	อินเต
อร์เฟรท	(SONIC)	กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า	ส�าหรับ
ภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้	จะมี
การด�าเนินการพัฒนาโครงการที่ดินนิคมปิ่นทอง	
จ�านวน	21	ไร่	ที่ได้ซื้อในช่วงก่อนหน้า	โดยในพื้นที่

ดังกล่าวจะใช้เพื่อการรองรับการให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ในช่วงต้นปี	2564	แก่ลูกค้าในเขตพื้นที่
อ�าเภอศรีราชา	และพื้นที่โดยรอบ	รวมทั้งกลุ่ม
ลูกค้า	EEC

	 "ในช่วงที่ผ่านมาลูกค้าจากประเทศจีน	หันมา
ใช้บริการของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	จากปัญหาสงคราม
การค้า	ซึ่งริษัทฯ	มีการปรับกลยุทธ์แบบเชิงรุก	
เพื่อรองรับลูกค้าดังกล่าวเพิ่มเข้ามานอกเหนือ
จากการให้บริการอยู่เดิม	จึงมั่นใจว่าบริษัทฯจะมี
รายได้เติบโตเป็นไปตามแผนที่วางไว้	และยังมีการ
ขยายฐานการให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย	เพิ่ม
พื้นที่ด้านลานจอด	คลังเก็บสินค้า	และการเพิ่มรถ
บรรทุกหัวลาก	เป็น	85	กว่าหัวลาก	และหางลาก	
200	หางลาก	รวมถึงการเปิดกว้าง	ในการเปิดรับ
พันธมิตร	ซึ่งจะเป็นตัวสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด	ในอนาคต"	ดร.สันติสุข	กล่าว
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AH แจงก�าไร Q3/62 หดจากช่วงเดียวกันปีก่อน  

เหตุส่วนแบ่งก�าไรจาก ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) 

ลดลง - SGAH ขาดทุนเพ่ิมสูงข้ึน

LALIN เผยQ3/62 ก�าไรลดลง 31.81% 

รับผลกระทบจากมาตรการ LTV 

 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ากัด 
(มหาชน) AH	เปิดเผยว่า	ผลประกอบการ

ไตรมาส	3/62	บริษัทฯ	มี	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็น

ของผู้ถือหุ้นมีจ�านวน	204	ล้านบาท	เปรียบ

เทียบกับ	302	ล้านบาทในไตรมาสที่	3/2561	

แม้ว่า	ก�าไรขั้นต้นส�าหรับไตรมาสที่	3/2562	จะ

ปรับตัวดีขึ้นจาก	283	ล้านบาท	เป็น	383	ล้าน

บาท	อย่างไรก็ดี	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้	ถือ

หุ้นของบริษัทฯได้ปรับตัวลดลง	จากเหตุผลดัง

ต่อไปนี้

	 1.ส่วนแบ่งก�าไรจาก	บริษัท	ฮุนได	มอเตอร์	

(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ที่ลดลง	เนื่องจากคู่แข่ง

ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่	ใกล้เคียงกันใน

ประเทศไทย

	 2.ส่วนแบ่งผลขาดทุนของ	SGAH	เพิ่ม

สูงขึ้น	อันเป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการ

ถือหุ้นจาก	25.19%	ในไตรมาสที่	3/2561	เป็น	

49.99%	ในไตรมาสที่	3/2562	รวมถึงผล

ขาดทุนที่เพิ่มขึ้น	จากการลดลงของรายได้ของ	

Sakthi	USA

	 3.การหยุดรับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่

บริษัท	SGAH	ตามหลักความระมัดระวัง

4.ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และค่าใช้ทางการเงิน

ที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากสิทธิประโยชน์การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรการ	ส่งเสริมการ

ลงทุนของบางบริษัทในกลุ่มสิ้นสุดลง	และการ

เพิ่มขึ้นของเงินกู้	อย่างไรก็ตาม	ยังคงมีปัจจัย

ที่ส่งผลในเชิงบวกต่อก�าไรสุทธิอันได้แก่	การ

เพิ่มสูงขึ้นของรายได้จาการขายและบริการเติบ

โตจ�านวน	139	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการเติบโตจาก

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	และก�าไรจาการ

เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัท	

ร่วมและการร่วมค้าจ�านวน	151	ล้านบาท

 นายไชยยันต์ ชาครกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
LALIN เปิดเผยว่า	ในไตรมาส	2	ปี	2562	
บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น	149.79	ล้านบาท	

ลดลงจากไตรมาส	2	ปี	2562	ซึ่งมีก�าไรสุทธิ	

219.67	ล้านบาท	คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลด

ลงร้อยละ	31.81	ทั้งนี้บริษัทขอชี้แจงสาเหตุ

การ	เปลี่ยนแปลงของก�าไรสุทธิในไตรมาส	2	ปี	

2562	ที่เกินกว่าร้อยละ	20	ดังนี้	

	 1.	รายได้จากการขาย	ในไตรมาส	2	

ปี	2562	บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ	

864.93	ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน	ซึ่งอยู่ที่	1,119.65	ล้านบาท	หรือคิด

เป็นการลดลงร้อยละ	22.75	ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็น

ผลกระทบจากมาตรการ	LTV	ใหม่	ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อ	1	เมษายน	

2562	ท�าให้มีลูกค้าบางส่วนเร่งโอนกรรมสิทธิ์

ไปในไตร	มาสที่	1	ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายได้จาก

การขายของบริษัทในช่วง	6	เดือนแรกของปี	

2562	อยู่ที่	2,179.29	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่	2,081.73	ล้านบาท	

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.69	

	 2.	ค่าใช้จ่ายในการขาย	และบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับลดลงตาม

ยอดขายที่ลดลง	โดยในไตรมาส	2	ปี	2562	นี้มี

ค่าใช้จ่ายใน	การขายและบริหารเท่ากับ	115.65	

ล้านบาท	ปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งอยู่ที่	124.45	ล้านบาท	หรือคิด	เป็นการลด

ลงร้อยละ	7.07	

	 3.	ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน	ค่าใช้จ่ายทาง

ด้านการเงินในไตรมาส	2	ปี	2562	เท่ากับ	5.62	

ล้านบาท	ปรับลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกัน

ของ	ปีก่อนซึ่งอยู่ที่	5.76	ล้านบาท	หรือคิด

เป็นการลดลงร้อยละ	2.36	
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MALEE เผย Q3/62 

ขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 

หลังค่าใช้จายขายและบริหารลดลง

BIG แจงQ3/62 ก�าไรหด 78.2% 

หลังรายได้จากการขายและบริการลดลง

 บริษัท มาลีกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) MALEE เปิดเผยว่า	ในไตรมาส	
3/2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดขาย

รวม	1,205	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	0.1%	YoY	จาก

สัดส่วนการขายในประเทศลดลง	11%	YoY	ใน

ขณะที่สัดส่วนการขายต่างประเทศเติบโตขึ้น	

25%	YoY	สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลง

การจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

การเงินฉบับใหม่	ทั้งนี้ตามมาตรฐานการราย

เงินฉบับเดิมไตรมาส	3/2562	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยมียอดขายรวม	1,235	ล้านบาท	ซึ่ง

สูงกว่ายอดขายในไตรมาสที่	3/2561	ที่มียอด

ขายรวม	1,204	ล้านบาท	เติบโตขึ้น	3%	YoY

	 ส�าหรับ	9	เดอืนสิ้น	สดุ	30	กันยายน	

2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดขายรวม	

3,741	ล้านบาท	ลดลง	4%	YoY	จากสัดสว่	

นการขายในประเทศลดลง	11%	YoY	ในขณะที่

สัดสวนการขายต่างประเทศเติบโตขึ้น	12%	YoY	

สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดท�า

งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงิน

ฉบับใหม่	ทั้งนี้ตามมาตรฐานการรายเงินฉบับ

เดิม	ส�าหรับ	9	เดือนสิ้นสุด	30	กันยายน	2562	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดขายรวม	3,898	

ล้านบาท	ซึ่งสูงกว่ายอดขายส�าหรับ	9	เดือนสิ้น

สุด	30	กันยายน	2561	ทีมียอดขายรวม	3,892	

ล้านบาท	เติบโตขึ้น	0.2%	YoY

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิใน

ไตรมาส	3/2562	เท่ากับ	35	ล้านบาท	ขาดทุน

ลดลงจากไตรมาส	3/2561	ที่มีผลขาดทุนสุทธิ	

124	ล้านบาท	สาเหตุมาจาก	1.)	ยอดขายที่

ลดลงของธุรกิจ	Brand	ในประเทศ	2.)	ค่าใช้

จายขายและบริหารที่ลดลงเทียบกับไตรมาส

ที่	3/2561	ลดลง	42%	3.)	ต้นทุนทางการเงิน

ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและลงทุน

ในธุรกิจร่วมค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

4.)	ค่า	เสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน

เครื่องจักร	และ	5.)	รายการขาดทุนที่ไม่ได้เป็น

รายการเงนสดและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียง

ครั้งเดียว	จากการขายขายจักรที่ไม่ได้ใช้งาน	

	23	ล้านบาท

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) BIG	เปิดเผยว่า	โดยภาพรวม

แล้วจากผลกระทบหลักคือสภาวะเศรษฐกิจที่

ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายส่งผลให้บริษัทมีผล

ประกอบการที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนอย่าง

เห็นได้ชัดโดยทางบริษัทได้พยายามที่จะรักษา

ระดบผลประกอบการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะ

เป็นการร่วมมือกบทางตัวแทนผู้จ�าหน่ายสินค้า

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	รวมทงการ

จัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งผ่านหน้าร้าน	และ

สื่อออนไลน์ต่างๆ	

	 นอกจากนี้ยังพยายามที่จะรักษาระดับ

ค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงไปกว่าที่จะเป็น	รวมทั้งการ

ประเมินสถานประกอบการที่ไม่ก่อให้เกิดให้ราย

ได้และการเจรจากบทางศูนย์การค้าเพื่อขอลด

ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานประกอบการบางส่วน

ลง	โดยในระหว่างไตรมาสนี้ทางบริษัทได้ตกลง

ที่จะยุติการลงทุนกับผู้ร่วมทุนชาวเวียดนามใน

การเปิดร้านขายอปกรณ์ถ่ายภาพที่เมืองโฮจิ

มินท์เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องกลยุทธ์และ

นโยบายในการด�าเนินธุรกิจ	ท�าให้เกิดความไม่

สอดคล้องในการบริหารงานร่วมกัน	โดยผู้ถือ

หุ้นชาวเวียดนามยินดีที่จะซือหุ้นที่ทางบริษัท

ย่อยถืออยู่โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของ

บริษัทร่วมค้า	ณ	วันที่	30	มิถนายน	2562	และ

เนื่องจากทางบริษัทได้ทยอยรับรู้สวนแบ่งผล

ขาดทนจากบริษัทร่วมทุนเป็นระยะๆแล้วจึงท�า

ให้การขายเงินทุนดังกล่าวไม่ได้สงผลกระทบ

กับผลประกอบการในไตรมาสนี้อย่างเป็นสา

ระส�าคัญแต่อย่างไรก็ดีการลดลงของรายได้จาก

การขายและบริการส่งผลให้ก�าไรสุทธิรวมประจ�า

ไตรมาสสามของบริษัทอยู่ที่	20.5	ล้านบาทลด

ลงจากปีก่อนร้อยละ	78.2	
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WORLD ทุ่ม 254.97 ลบ. 

เข้าซื้อหุ้น" เอ็น ฮอสปิเทิล" 33.33%

ลุยธุรกิจสุขภาพ โรงพยาบาล เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

SCN ขายกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองสิทธิการใช้สอย

กิจการตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อ Mitsubishi 2 แห่ง 

ให้บ.ในเครืออาบิโก้ ไฮเทค มูลค่า 370 ลบ.

 บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) WORLD	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เวิลด์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	(“บริษัท	ฯ”)	ในการประชุมครั้งที่8/2562	วันที่	14	พฤศจิกายน	2562	เวลา	14.00	น.	ได้มีมติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ	บริษัท	เอ็น	ฮอส

ปิเทิล	จ�ากัด	ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับสุขภาพ	โรงพยาบาล	เภสัชภัณฑ์	เครื่องมือทางการแพทย์	ฯลฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน765,000,000	บาท	

และมีทุนช�าระแล้ว	765,000,000	บาท	แบ่งออกเป็น	7,650,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	33.33	ของทุน

จดทะเบียน	คิดเป็นเงิน	254,974,500	บาท	ในราคาหุ้นละ	100บาท	รวมเป็นจ�านวน	2,549,745	หุ้น	การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์	รวมขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ	13.98	ของเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ

 

	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนบริษัท	ฯ	จะมีธุรกิจซึ่งมีรายได้และผลประกอบการต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าต่อการลงทุน	เนื่องจากโรง

พยาบาลนั้นตั้งอยู่ในบริเวณ	อ�าเภอ	สันทราย	เส้นทางไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้	บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งที่ผ่านมามีจ�านวน

ประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	และจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในอ�าเภอสันทราย

	 แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	ฯ

 บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) SCN	ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2562	เมื่อวันที่	14	

พฤศจิกายน	2562	ได้มีมติให้จ�าหน่ายกรรมสิทธิ์	สิทธิครอบครองสิทธิการใช้สอย	และสิทธิอื่น	ๆ	ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องใน	ทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการตัวแทน

จ�าหน่ายรถยนต์	(Auto	Dealer)	ยี่ห้อ	Mitsubishi	ของบริษัทจ�านวน	2	แห่ง	ให้แก่นิติบุคคลที่ไม่มี	ความเกี่ยวข้องกับบริษัท	เพื่อความโปร่งใส	บริษัท

จึงขอเปิดเผยสารสนเทศการท�ารายการดังกล่าว	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ทั้งนี้คู่สัญญา	คือ	บริษัทในเครือของ	บริษัทอาบิโก้	ไฮเทค	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ขณะที่มี	ราคาซื้อขายไม่เกิน	370	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ขึ้นอยู่กับจ�านวนรถยนต์ที่	คู่สัญญาเลือกซื้อก่อนหรือในวันที่มีการซื้อขาย	โดยยัง

ไม่รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ	อากร	แสตมป์	และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธ์สินทรัพย์
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	 ราคาหุ้น	TPS	ยังมีอัพไซด์อีกเพียบ	เหตุ

โบรกเกอร์จาก	6	ค่ายประเมินราคาเหมาะ

สมสูงสุด	4.30	บาท/หุ้น	สูงกว่าราคาไอพี

โอที่เสนอขาย	2.50	บาท/หุ้น	ค่าพีอีเรโชต�่า

แค่	11.57	เท่า	เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

เทคโนโลยีในตลาด	maiเทรดอยู่ที่ระดับ	

20.68	เท่า	บริษัทฯมีศักยภาพธุรกิจฐาน

ทุนแกร่ง	อนาคตรายได้และก�าไรจะโตก้าว

กระโดด	ได้รับปัจจัยหนุนจากอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเติบโตตามแผนขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์นโยบายประเทศไทย	4.0	และแผน

พัฒนาดิจิทัล

	 มีรายงานบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์	

6	แห่ง	ซึ่งได้ประเมินราคาเหมาะสมสูงสุด

ของหุ้นTPS	4.30	บาทต่อหุ้น	ซึ่งหากเทียบ

กับราคาหุ้นไอพีโอที่เสนอขาย	2.50	บาทต่อ

หุ้น	จึงมีส่วนต่างอยู่ในระดับที่น่าสนใจในการ

ลงทุนอย่างมาก	โดย	บริษัทหลักทรัพย์	ทรีนี

ตี้	จ�ากัด	ฝ่ายวิจัยได้ประเมินราคาที่เหมาะสม

ที่	4.30	บาทต่อหุ้น	บริษัทหลักทรัพย์	เคทีบี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ประเมินราคา

ราคาหุ้น	TPS	ปี	2563	อยู่ที่	4.14	บาทต่อหุ้น	

บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(มหาชน)	ประเมินราคาเหมาะสมที่	3.96	

บาท		บริษัทหลักทรัพย์	ฟิลลิป	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	(มหาชน)	ราคาพื้นฐานปี	2563	อยู่

ที่	3.75	บาท	บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	

จ�ากัด	ประเมินราคาเหมาะสมอยู่ที่	3.55	บาท	

และบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	

(มหาชน)	ประเมินราคาเหมาะสมอยู่ที่	3.54	

บาทต่อหุ้น

	 ทั้งนี้	TPS	ก�าหนดราคาขายหุ้นไอพีโออยู่

ที่ราคา	2.50	บาท	คิดเป็นค่าพีอีเรโช	11.57	

เท่า	โดยเปรียบเทียบกับค่า	P/E	เฉลี่ยของ

บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์	ที่

มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน	ซึ่ง

เทรดที่	P/E	ที่	15.6	เท่า	และเปรียบเทียบกับ	

P/E	ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเทรดอยู่ที่		

P/E	ที่	20.68	เท่า	โดย	P/E	ดังกล่าวค�านวณ

จากผลประกอบการในอดีต	4	ไตรมาสย้อน

หลัง

	 TPS	ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	

ออกแบบ	จัดหา	ติดตั้ง	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	แบ่งออกเป็น	1.ธุรกิจจ�าหน่าย

อุปกรณ์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

2.ธุรกิจให้บริการดูแลและบ�ารุงรักษาระบบ

ภายหลังการขาย	และ	3.	ธุรกิจให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ 
จ�ากัด ระบุว่า	ฝ่ายวิจัยได้ประเมินราคาที่
เหมาะสมของหุ้น	TPS	อยู่ที่ระดับ	4.30	บาท

ต่อหุ้น	อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของบริษัทจด

ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ	TPS	ซึ่ง

มีค่า	PE	อยู่ที่		13	เท่า		โดยเสนอขายหุ้นไอพี

โอ	จ�านวน	80	ล้านหุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	28.57	

%	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

	 ทั้งนี้	TPS	มีจุดเด่น	เป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท

ชั้นน�าระดับโลก	ได้แก่	Cisco	,	NetApp	,Palo	

Alto	Networks		,	Symantec,	VMware	และ	

Fortinet	เป็นต้น	โดยมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ของบริษัท	Cisco	เป็นหลัก	ซึ่ง	Cisco	เป็นผู้น�า

ระดับโลกด้านอุปกรณ์และ	Software	เกี่ยวกับ	

Data	Networking	

	 ขณะที่โอกาสการเข้าประมูลงาน	โดย	

ณ	30	มิถุนายน	2562	บริษัทฯ	มีโครงการ

ที่ได้ค�าสั่งซื้อจากลูกค้า	และยังไม่ได้จัดส่งให้

ลูกค้า	จ�านวน	168.6	ล้านบาท	ในช่วงเดือน

ก.ค.-ก.ย.	2562	บริษัทฯ	มีโครงการที่ได้รับค�า

สั่งซื้อเพิ่มเติมอีก	จ�านวน	68.5	ล้านบาท	มี

ประมาณการรายได้จากการให้บริการบ�ารุง

รักษา	จ�านวน	82.5	ล้านบาท	และมีโครงการ

ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์เครื่องฝึกหัด

ขับรถไฟจ�าลอง	จ�านวน	58.8	ล้านบาท	ซึ่ง

บริษัทฯมีลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน	รวม	

378	.4	ล้านบาท	(มีต่อ)

โบรกฯชี้ TPS หุ้นดีอนาคตไกลอัพไซด์เพียบ
เปิดราคาเป้าหมายจาก 6 กูรู สูงสุด 4.30 บ.

เทียบกับไอพีโอ 2.50 บ. - พีอีต�่าแค่ 11.57 เท่า
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	 ด้านผลการด�าเนินงาน	คาดการณ์จะ

เติบโตอย่างก้าวกระโดด	ซึ่งประเมินรายได้

ปี	2562	และปี	2563	จะอยู่ที่		655	ล้าน

บาท	และ	1,042	ล้านบาทตามล�าดับ	โดยคิด

เป็นการเติบโตเฉลี่ยปี	2560	-	2564	จะเติบโต	

7.6%	และมีโอกาสการเข้าประมูลงานเพิ่ม

ขึ้นจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม

ตลาดสื่อสาร	โดยคาดว่า	การเติบโตจะเป็นไป

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ซึ่งจะเห็นว่า

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	

นโยบายประเทศไทย	4.0	และแผนพัฒนา

ดิจิทัล	เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	โดยงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณปี	2562	

มีประมาณ	3,000,000	ล้านบาท	แสดงให้เห็น

ว่า	TPS	อยู่ในตลาดที่มีก�าลังมีความต้องการ

สูง

	 ทั้งนี้	ประมาณการก�าไรสุทธิปี	2562	

จ�านวน	52	ล้านบาท	และปี	2563	จ�านวน	93	

ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี	2560	

-2564	เติบโต	22.6%	ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่

สูงกว่าการเติบโตของรายได้	เนื่องจากบริษัทฯ

มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ประเมินราคาราคาเป้าหมายของ	TPS	ปี	

2563	อยู่ที่	4.14	บาทต่อหุ้น	โดยระบุว่า	TPS	

ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบติดตั้งและจัด

จ�าหน่ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า	15	ปี	จุดเด่นคือได้

รับ	Gold	Certified	Partner	จาก	Cisco	ผู้น�า

ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายของโลก	จึงท�าให้บริษัท

ได้รับการสนับสนุนในระดับสูงสุด	ช่วยเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน	ปัจจุบันงานที่บริษัท

รับอยู่ราว	70%	มาจากงานภาคเอกชน	โดย

ในอนาคตบริษัทมีแผนขยายไปรับงานในส่วน

ของภาครัฐมากขึ้น	จากนโยบายประเทศไทย	

4.0	และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	ท�าให้

อุตสาหกรรมที่บริษัทมีส่วนร่วมสามารถเติบโต

ได้ราว	+3%	ทั้งนี้ได้ประเมินก�าไรปี	2562	

-2563	ที่	63	ล้านบาท	และ	77	ล้านบาท	คิด

เป็นการเติบโตเฉลี่ยราว	35%

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ระบุว่าธุรกิจจ�าหน่ายและติดตั้งวางระบบ

เครือข่ายของ	TPS	ดูสดใสตามอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยท่ีได้รับ

แรงหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของ

รัฐบาล	และกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้บริโภคสู่สังคมดิจิทัล	โดยที่ผ่านมาตลาด

เทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในปี	2560-2561	

มีมูลค่าราว	4.14-4.24	แสนล้านบาท	ในขณะ

ที่	TPS	มีรายได้ในระดับ	0.84	พันล้านบาท

ในปี	2560	และ	0.54	พันล้านบาทในปี	2561	

(ลูกค่าภาครัฐชะลอการจัดซื้อในช่วงการเมือง

ยังไม่ชัดเจน)	คิดเป็นสัดส่วนเพียง	0.20%	และ	

0.13%	ของมูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี	2560-2561

	 ทั้งประเมินราคาที่เหมาะสมปี	2563	ไว้

ที่	3.96	บาทต่อหุ้น	โดยคาดว่าก�าไรปี	2562	

เติบโต	17%	YoY	เป็น	49	ล้านบาท	โดยในช่วง	

1H62	มีรายได้	321	ล้านบาท	และมีก�าไรแล้ว	

22	ล้านบาท	และคาดว่าในช่วง	2H62	ก�าไรจะ

ดีขึ้นเป็น	27	ล้านบาท	จากการรับรู้รายได้จาก

งานในมือที่มีอยู่แล้ว	379	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่า

ส่วนใหญ่จะส่งมอบและบันทึกเป็นรายได้ทัน

ภายในปีนี้	โดยปี	2563	คาดรายได้จะเพิ่มขึ้น

ตามการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ	

บวกกับบริษัทได้เข้าไปน�าเสนอโครงการแก่ภาค

รัฐเพิ่มขึ้น	จึงคาดว่าสัดส่วนรายได้ของบริษัท

มูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศจะกลับไปอยู่

ที่	0.20%	เท่ากับที่เคยท�าได้ใรปี	2560	ซึ่งจะ

หนุนให้ก�าไรปี	2563	โตได้ถึง	88%	เป็น	93	

ล้านบาท

โบรกฯชี้ TPS หุ้นดีอนาคตไกลอัพไซด์เพียบ
เปิดราคาเป้าหมายจาก 6 กูรู สูงสุด 4.30 บ.

เทียบกับไอพีโอ 2.50 บ. - พีอีต�่าแค่ 11.57 เท่า
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ธปท. เผย เงินส�ารองระหว่างประเทศวันที่ 8พ.ย. 62 

อยู่ที่ 221.9 พันล้านดอลล์ลาร์สหรัฐ
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บลจ.บัวหลวง จับมือกลุ่มบริษัท เค. อี. พร้อมขายกองทรัสต์ ‘BKER’   

คาดผลตอบแทนปีแรกเป็น 7.29%

	 กองทุนบัวหลวง	และ	เค.	อี.	รีท	แมเนจ

เมนท์	พร้อมขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์	บัวหลวง	เค.อี.รีเทล	

(BKER:	บี	เค	อี	อาร์)	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ

ลงทุนจากโอกาสเติบโตของศูนย์การค้าไลฟ์

สไตล์ที่มีศักยภาพ	โดยเสนอขายหน่วยทรัสต์

ให้ประชาชนทั่วไป	(PO)	BKER	ในวันที่	18-22	

พ.ย.	และ	25	พ.ย.	2562	ที่ราคา	9.50-10.00	

บาทต่อหน่วย	และเสนอขายให้ผู้ถือหน่วย	

CRYSTAL	ที่มีสิทธิจองซื้อในวันที่	18-20	พ.ย.	

2562	ทั้งนี้	ประเมินว่า	ผลตอบแทนปีแรกเป็น	

7.29%	(เทียบกับราคาเสนอขายสูงสุดที่	10.00	

บาทต่อหน่วย)	โดยมั่นใจว่า	สามารถใช้จุดแข็ง

จากการมีผู้จัดการกองทรัสต์บริหารร่วม	2	ราย

ในการน�าความเชี่ยวชาญด้านจัดการกองทุนและ

บริหารศูนย์การค้ามาร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์เมืองไทย	และเดิน

หน้าหาโอกาสเข้าลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ

เพิ่มในอนาคต

 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 
รองกรรมการผู้จัดการ Head of 
Real Estate & Infrastructure 
Investment บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง)	เปิด
เผยว่า	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์	บัวหลวง	เค.อี.	รีเทล	

(BKER:	บี	เค	อี	อาร์)	เป็นกองรีเทล	รีท	ซึ่ง

จะก่อตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์คริสตัล	รีเทล	โกรท	

(CRYSTAL)	ที่ปัจจุบันลงทุนในบางส่วนของ

ศูนย์การค้าโครงการคริสตัล	ดีไซน์	เซ็นเตอร์	

(CDC)	และโครงการเดอะ	คริสตัล	(เอกมัย-

รามอินทรา)	เป็นกองทรัสต์	โดยการออกหน่วย

ทรัสต์	BKER	เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและ

ภาระของ	CRYSTAL	ที่อัตราสับเปลี่ยนหน่วย	

(swap	ratio)	ที่	1	หน่วยลงทุนของ	CRYSTAL	

ต่อ	1	หน่วยทรัสต์ของ	BKER	โดยกองทุนบัว

หลวง	และ	เค.	อี.	รีท	แมเนจเมนท์	ในฐานะ

ผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสต์	BKER	

พร้อมระดมทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ	7,420	ล้าน

บาท	จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์	ไม่เกิน	

5,066	ล้านบาท	และจากการกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน	ไม่เกิน	2,875	ล้านบาท	เพื่อเข้าลงทุน

ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่	

1

	 ส�าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม	

จะเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล	รีเทล	

โกรท	(CRYSTAL)	ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน	ณ	วันก�าหนดรายชื่อ

ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์	(Record	

Date)	(ผู้ถือหน่วย	CRYSTAL	ที่มีสิทธิจอง

ซื้อ)	ในวันที่	7	พ.ย.	2562	ที่ผ่านมา	ด้วยอัตรา	

1.53	หน่วยลงทุนของ	CRYSTAL	ต่อสิทธิจอง

ซื้อ	1หน่วยทรัสต์ใหม่ของ	BKER	โดยสามารถ

ใช้สิทธิได้ในวันที่	18-20	พ.ย.	2562	และจะ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทั่วไป	

(PO)	ระหว่างวันที่	18-22	พ.ย.	2562	และ	25	

พ.ย.	2562	รวมทั้งเสนอขายต่อบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์	และ/หรือเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน	โดย

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะเข้าลงทุนในหน่วย

ทรัสต์	BKER	ไม่น้อยกว่า	10%	ของมูลค่า

ทรัพย์สินแต่ละโครงการ	และถือครองหน่วยไม่

ต�่ากว่า	3	ปี	เพื่อให้ความมั่นใจและร่วมรับผล

ตอบแทนกับผู้ลงทุน	(มีต่อ)
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บลจ.บัวหลวง จับมือกลุ่มบริษัท เค. อี. พร้อมขายกองทรัสต์ ‘BKER’   

คาดผลตอบแทนปีแรกเป็น 7.29%

	 ภายหลังระดมทุน	จะน�าเงินไปลงทุนครั้ง

แรกในสิทธิการเช่าระยะยาวของศูนย์การค้า

แบบไลฟ์สไตล์	10	โครงการ	มีอายุของสิทธิ

การเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการประมาณ	28.3	

ปี	ประกอบด้วย	สินทรัพย์จากการแปลง

สภาพของกองทุน	CRYSTAL	เดิม	และส่วน

ที่ลงทุนเพิ่มเติม	ได้แก่	1)	โครงการ	คริสตัล	

ดีไซน์	เซ็นเตอร์	(CDC)	มีทั้งส่วนที่รับโอนจาก	

CRYSTAL	และลงทุนเพิ่มเติม	2)	โครงการ	

เดอะ	คริสตัล	เอกมัย-รามอินทรา	(TC)	มี

ทั้งส่วนที่รับโอนจาก	CRYSTAL	และลงทุน

เพิ่มเติม	3)	โครงการ	เดอะ	คริสตัล	เอ

สบี	ราชพฤกษ์	(TCR)	4)	โครงการ	อมอรินี่	

รามอินทรา	(Amorini)	5)	โครงการ	แอมพาร์

ค	จุฬา	(I’m	Park)	6)	โครงการ	เพลินนารี่	

มอลล์	วัชรพล	(Plearnary)	7)	โครงการ	สัมมา

กร	เพลส	รามค�าแหง	(ฝั่งตะวันตก)	(SPRM)	

8)	โครงการ	สัมมากร	เพลส	รังสิต	(SPRS)	9)	

โครงการ	สัมมากร	เพลส	ราชพฤกษ์	(SPRP)	

10)	โครงการ	เดอะ	ซีน	ทาวน์	อิน	ทาวน์	(The	

Scene)

	 นายพรชลิต	กล่าวว่า	ในปีแรกประเมิน

ว่า	BKER	จะให้อัตราผลตอบแทน	0.7291	

บาทต่อหน่วย	หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน	

7.29%	จากราคาเสนอขายสูงสุดที่	10.00	บาท

ต่อหน่วย	โดยอ้างอิงประมาณการก�าไรสุทธิที่

ปรับปรุงแล้ว	จากงบก�าไรขาดทุนที่คาดคะเน

ตามสมมติฐานส�าหรับงวด	12	เดือนแรก	และใน

อนาคต	กองทรัสต์	BKER	จะมองหาการลงทุน

เพิ่มเติมในโครงการใหม่ๆ	อีก	ด้วยเหตุนี้	BKER	

จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส�าหรับนักลงทุนที่

มองหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโต

และหาผลตอบแทนได้สม�่าเสมอ

	 “การที่กองทุนบัวหลวง	ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญการบริหารกองทรัสต์	ร่วมมือกับ

บริษัท	เค.อี.รีท	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	ภายใต้กลุ่ม

บริษัท	เค.อี.	ที่ช�านาญด้านพัฒนาและบริหาร

อสังหาริมทรัพย์	ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและ

โครงการศูนย์การค้า	เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

ร่วมกัน	จะช่วยให้บริหารโครงการทั้งหมดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ		เป็นประโยชน์กับผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ในระยะยาว	ทั้งยังสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนากองทรัสต์ในประเทศไทยให้เติบโต

ทัดเทียมกับกองทรัสต์ในระดับสากลด้วย”	นาย

พรชลิต	กล่าว

 นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ 
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม
บริษัท เค.อี. กล่าวว่า	กลุ่มบริษัท	เค.อี.	มี
ประสบการณ์พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอมมูนิตี้	มอลล์	มาเป็นระยะเวลา

กว่า	12	ปี	มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ

กองทุนบัวหลวงจัดตั้งกองทรัสต์	BKER	รวม

ทั้งให้บริษัทย่อย	เค.	อี.	รีท	แมเนจเมนท์	เป็นผู้

จัดการกองทรัสต์ร่วมกับกองทุนบัวหลวง	

	 กลุ่มบริษัท	เค.อี.	เชื่อว่า	BKER	จะช่วยเพิ่ม

โอกาสการเติบโตอย่างมั่นคงให้ธุรกิจศูนย์การค้า

ไลฟ์สไตล์โดยรวม	ผ่านการใช้จุดแข็งจากการ

บริหารหลายโครงการ	ผสานผลประโยชน์	

(Synergy)	เพิ่มอ�านาจต่อรอง	และประหยัดจาก

ขนาด	(Economy	of	Scale)	ด้วยการบริหาร

แบบรวมศูนย์	มีแนวทางเชิงสร้างสรรค์ในการ

พัฒนารายได้ค่าเช่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง	และ

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในทุกโครงการ	ซึ่งจะมาตอบ

โจทย์เจ้าของโครงการอื่นๆ	ในพื้นที่ศักยภาพ

ที่มองหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยบริหารจัดการ	

เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตของก�าไรจากการด�าเนิน

งานได้	(มีต่อ)
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คาดผลตอบแทนปีแรกเป็น 7.29%

	 “ถึงแม้	กระแสการช้อปปิ้งออนไลน์จะ

มาแรงมากขึ้น	แต่ธุรกิจศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์

ยังเติบโตได้ดีและมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องไปอีก	

เพราะจุดแข็งของศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์คือ	เป็น

พื้นที่มอบประสบการณ์ที่ผู้บริโภคยังต้องการ

เดินทางมาใช้บริการ	เช่น	ร้านอาหาร	เครื่องดื่ม	

สถาบันกวดวิชา	คลินิกเสริมความงาม	ฟิตเนส	

ทั้งยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ตอบสนอง

ความต้องการลูกค้าได้ครบครัน	เป็นสถานที่พัก

ผ่อนส�าหรับครอบครัว	และเป็นจุดนัดพบของ

คนทุกเพศ	ทุกวัย”	นายกวินทร์	กล่าว	

	 จุดเด่นของศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์	10	

โครงการที่	BKER	จะเข้าไปบริหารนั้น	คือ	อัตรา

การเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการนั้นอยู่สูงกว่า	

90%	เปิดด�าเนินงานมาแล้วมากกว่า	5-10	ปี	

ตั้งอยู่ในย่านที่ประชากรหนาแน่น	เช่น	เป็น

ย่านหมู่บ้านจัดสรร	โรงเรียน	ส�านักงาน	หรือ

คอนโดมิเนียม	ทั้งยังอยู่บนถนนสายหลัก	หรือ

บริเวณแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะด�าเนินการ

ก่อสร้างในอนาคต	ขณะที่ภายในโครงการมีร้าน

ค้าและบริการ	รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกที่

ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ครบวงจร

	 นายกวินทร์	กล่าวว่า	ภายหลังเข้าบริหาร

โครงการต่างๆ	ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนแล้ว	กลุ่ม

บริษัท	เค.อี.	ได้มีการน�าระบบซอฟต์แวร์	อี

อาร์พี	ยาร์ดี	(Yardi)	จากสหรัฐอเมริกา	มา

พัฒนาพอร์ตโฟลิโอด้านการบริหารร้านค้า

และศูนย์การค้า		พร้อมน�าระบบแอปพลิเค

ชันส�าหรับสะสมแต้มที่ทันสมัยที่สุดมามอบ

ประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า	และเพื่อจูงใจให้เข้า

มาใช้บริการ	ขณะเดียวกันจะสร้างความร่วมมือ

กับพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีหลายด้าน	เช่น	

อี-คอมเมิร์ซ	ส่งอาหาร	โลจิสติกส์	การเดินทาง	

และสุขภาพ	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	ผู้ถือหน่วย	CRYSTAL	ที่มีสิทธิจอง

ซื้อ	สามารถตรวจสอบสิทธิได้จากใบรับรองสิทธิ

จองซื้อหน่วยทรัสต์ซึ่งออกโดยนายทะเบียนของ	

CRYSTAL	และสามารถมาใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่	

18-20	พ.ย.	2562	โดยจะช�าระค่าจองซื้อที่ราคา

เสนอขายหน่วยทรัสต์สูงสุดที่	10.00	บาท	ก่อน

ในวันใช้สิทธิ)	ซึ่งจะใช้สิทธิจองซื้อได้ที่		ธนาคาร

กรุงเทพ	ทุกสาขา	ยกเว้นสาขาไมโคร

	 ส่วนนักลงทุนทั่วไป	สามารถจองซื้อได้	ใน

วันที่	18-22	พ.ย.	2562	และ	25	พ.ย.	2562	

(ในเวลาท�าการของสาขาที่เปิดรับจองซื้อ)	ก่อน

เวลา	15.30	น.	ในราคาเสนอขาย	9.50-10.00	

บาทต่อหน่วย	(นักลงทุนทั่วไปจะช�าระราคา

เสนอขายหน่วยทรัสต์สูงสุดที่	10.00	บาทก่อน	

ในวันจองซื้อ)	โดยจ�านวนจองซื้อขั้นต�่า	2,000	

หน่วย	และทวีคูณ	100	หน่วย	วิธีการจัดสรรขึ้น

อยู่กับดุลพินิจของผู้จัดจ�าหน่าย	และจองซื้อได้ที่	

ธนาคารกรุงเทพ	ทุกสาขา	ยกเว้นสาขาไมโคร	

และ	บมจ.หลักทรัพย์	บัวหลวง

	 ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรร

ได้ที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	ส�านักงานใหญ่

และแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย	

ยกเว้นสาขาไมโคร	(ในวันท�าการเท่านั้น)

	 ผู้ลงทุนต้องท�าความเข้าใจ	ลักษณะสินค้า	

เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยง	ก่อนตัดสิน

ใจลงทุน
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	มองแรงขาย	เกิดขึ้น	หลังการประกาศผลประกอบ
การไตรมาส	3/62	ของบริษัทจดทะเบียน	เป็นเรื่องปกติ	หากตัวเลขก�าไรออกมา
ผิดหวัง	แต่บนความปกติ	ก็มีความไม่ปกติซุกซ่อนอยู่	ส่งผลให้ราคาหุ้น	ร่วงหล่น
แรง	เมื่อเป็นเช่นนี้	นักลงทุน	ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์	รอปัจจัยการค้า
สหรัฐ-จีน	ได้ข้อสรุป	มีการลงนามอย่างเป็นทางการ	แล้ว	ค่อยเทรด....หุหุ
	 วันศุกร์ที่ผ่านมา	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,602.23	จุด	ลดลง	7.24	จุด	หรือ	
0.45%	มูลค่าการซื้อขาย	44,569.98	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขาย
สุทธิ	660.02	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	252.12	ล้านบาท	นัก
ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	718.88	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		
1,631.02	ล้านบาท

	ตลาดเล่นยาก	แม่มดน้อย	ขอสรุปข่าวให้นัก
ลงทุน	รับทราบข้อมูลดีกว่า	ค่ะ	เริ่มจาก	-	บมจ.
โซนิค	อินเตอร์เฟรท	(SONIC)	ประกาศงบ	
9	เดือนแรกกวาดรายได้จากการให้บริการแตะ	
851.21	ล้านบาท	ขณะที่ก�าไรสุทธิ	อยู่ที่	33.30	
ล้านบาท	ด้าน	CEO	“ดร.สันติสุข	โฆษิอาภานันท์”	
เผยโค้งสุดท้ายปีนี้	อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ
ที่ดินนิคมปิ่นทอง	จ�านวน	21	ไร่	หนุนศักยภาพ

การให้บริการลูกค้าในประเทศ	และต่างประเทศ	ท�าให้มั่นใจรายได้ทั้งปีโตตามเป้า	
	 บริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BGRIM	โดย	ดร.ฮาราลด์	
ลิงค์	ประธานคณะกรรมการ	นางปรียนาถ	สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และ	Mr.Khamis	Bin	Mubbarak	AI-Kiyumi	ประธานบริษัท	AI	Madina	
Real	Estate	Company	S.A.O.C	และ	Mr.Abdul	Rahman	Ba	Omar	Barham	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Tahseen	International	Company	ร่วมลงนาม
สัญญาการพัฒนาโครงการไฟฟ้าโซลาร์รูฟท๊อป	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	
30	เมกะวัตต์	ให้กับ	AI	Madina	Group	ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์รัฐสุลต่าน
โอมาน		โดยก่อนหน้านี้	BGRIM	ได้รับสัญญาการพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท๊อป

ในประเทศฟิลิปปินส์	ร่วมกับ	Alaska	Milk	Corporation	บริษัทในเครือ	Royal	
FrieslandCampina	N.V.	ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ประกอบธุรกิจอย่าง
มั่นคงยาวนานกว่า	140	ปี	และเป็นหนึ่งในผู้น�าธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วอีก
ด้วย	ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคารดร.เกฮาร์ดลิงค์		เมื่อเร็วๆ	นี้
 CHO	โชว์ผลการด�าเนินงาน	9	เดือนแรก	ก�าไรสุทธิ	53.62	ล้านบาท	
ตอกย�้าธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	บิ๊กบอส	“สุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย”	ตุนงานใน
มือรอรับรู้รายได้กว่า	1,896	ล้านบาท
 MK	บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย	เพื่อเช่าและบริการ	โชว์
ผลงาน	9	เดือน	ปี	2562	สร้างรายได้รวม	3,742	ล้านบาท	โตขึ้น	10%	หรือ
ประมาณ	339	ล้านบาท	ก�าไรเพิ่ม	36%	แจงธุรกิจเพื่อเช่าและบริการมาแรง	
สร้างรายได้กว่า	242	ล้านบาท	ก�าไรเพิ่มสูงถึง	25%	จากปีที่ผ่านมา	
 ธนาคารธนชาตร่วมงานกาชาด	2562	จัดบูธยิ่งใหญ่	ภายใต้แนวคิด	
“เส้นทางแห่ง	ความก้าวหน้า	ใต้ร่มพระบารมี”	จ�าหน่ายสลากกาชาด	ลุ้นเบนซ์	
และคูปองชิงโชคใบละ	25	บาท	ให้ลุ้นสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด	และของรางวัลอื่นๆ	
อีกกว่า	20,000	รายการ	รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า	8	ล้านบาท	พบกันได้	ณ	ร้าน
ของธนาคารธนชาต	ในงานกาชาด	สวนลุมพินี	กรุงเทพฯ	ตั้งแต่วันที่	15-24	
พฤศจิกายน	2562		รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	ร่วมสมทบทุนบ�ารุงสภากาชาดไทย
 “บิวเดอสมาร์ท”	เปิดงบไตรมาส3/62	ก�าไรสุทธิ	23.02	ล้านบาท	
เติบโต	223.33%	โชว์ยอดขาย	310.44	ล้านบาท	เติบโต	85.12	%	รับรู้รายได้ทั้ง
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์	เริ่มโอนโครงการเดอะทีค	สุขุมวิท	39
 SISB รายงานผลการด�าเนินงานไตรมาส	3/62	ก�าไรสุทธิแตะ	60.40	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	116.8%	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิด
ภาคเรียนใหม่	จ�านวนฐานนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	ขณะที่การบริหารต้นทุนด้านบุคคลากรมีประสิทธิภาพดีขึ้นตาม
ล�าดับ	ฟาก"ยิว	ฮอค	โคว"	ซีอีโอ	เผยพร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตร	IBDP	และจะ
เปิดสอนได้ในปี	2563	ยืนยัน	มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ไว้อย่างต่อเนื่อง
 SSP	โตไม่หยุด	รายงานก�าไรจากธุรกิจหลักไตรมาส3/62	แตะ	155	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	25%	จากงวดเดียวกันปีก่อน	ขณะที่งวด	9	เดือนของปีนี้	มีก�าไร
จากธุรกิจหลักเท่ากับ	478	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	23%	จากงวดเดียวกันปีก่อนผล
จากการรับรู้รายได้ขายไฟฟ้าได้เต็มไตรมาสในโครงการโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม	
Binh	Nguyen	ขนาดก�าลังผลิต	40	เมกะวัตต์	และโครงการ	Khunsight	Kundi	
มองโกเลีย	16.4	เมกะวัตต์	ฟาก"วรุตม์	ธรรมาวรานุคุปต์"	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	มั่นใจปีนี้รายได้เติบโต	30-40%	ตามก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแตะ	157	
เมกะวัตต์	เดินหน้าลงทุนโครงการใหม่	ผลักดันผลงานปีนี้ทุบสถิติสูงสุดต่อเนื่อง

แรงขาย

บล.ทิสโก้	:	BTS แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.50	บ.

บล.ทิสโก้	:	COM7	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	27.50	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	ITD	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.70	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	CK แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	31.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	PRM	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.20	บ.	

	 บล.เออีซี	:	ANAN	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.12	บ.

	 บล.เออีซี	:	SEAFCO แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.25	บ.

	 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	STEC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.00	บ.	

	 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	ROJNA แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.68	บ.

	 บล.ฟิลลิป	:	CPF	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	32.00	บ.

	 บล.ฟิลลิป	:	PRM	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.90	บ.
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