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	 ผู้บริหาร	TRUE	ออกโรงปฎิเสธ	ข่าวลือ

เพิ่มทุน	3	บ./หุ้น	ชี้ไม่จ�าเป็นต้องรบกวนผู้ถือ

หุ้นและนักลงทุน	เหตุ	ณ	30ก.ย.62	มีเงินสด

อื้อ	กว่า	2.3	หมื่นลบ.	แถม	ยังถือหน่วยลงทุน	

DIF	อยู่กว่า	3.2	พันล้านหน่วย	คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ	5.4	หมื่นล้านบาท	โนมูระ	พัฒนสิน	

ส่องกล้อง	ทิศทางด�าเนินงานของ	TRUE	อาจไม่

สดใส	เหตุรายได้ให้บริการมือถือแผ่ว-ต้นทุนสูง	

แถมปีหนู	เจอ	TFRS16

 นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้า
คณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) TRUE	เปิดเผยว่า	สืบเนื่องจาก

มีข่าวลือในกลุ่มนักลงทุนว่า	บริษัท	ทรู	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	จะเพิ่มทุนด้วย

ราคา	3	บาทต่อหุ้น	บริษัทฯ	ขอเรียนชี้แจง

ว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นจริง	ด้วยบริษัทฯ	มี

เงินสด	อยู่กว่า	2.3	หมื่นล้านบาท	ณ	วันที่	30	

กันยายน	2562	และ	ถือหน่วยลงทุน	DIF	อยู่

กว่า	3.2	พันล้านหน่วย	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	

5.4	หมื่นล้านบาท	ซึ่งหากค�านวณจากราคาปิด

วันนี้	บริษัทฯ	ไม่มีความจ�าเป็นต้อง	เพิ่มทุนแต่

อย่างใด

	 บทวิเคราะห์	บล.โนมูระ	พัฒนสิน	เปิดเผย

ว่า	เรามีมุมมองเป็นกลางต่อประเด็นการปฎิเสธ

ข่าวเพิ่มทุนของ	TRUE	เพราะเราคาด	TRUE	จะ

ไม่ประกาศเพิ่มทุนในช่วง	1	ปีข้างหน้าอยู่แล้ว	

หลังกลางปีที่ผ่านมา	TRUE	ได้รับผ่อนผันการ

จ่ายช�าระค่าคลื่น	900	MHz	เป็น	10	งวดจาก

เดิมที่ต้องจ่ายสูงถึง	6	หมื่นล้านบาทในปีหน้า	ก็

ท�าให้ความตึงตัวทางการเงินลดลง	โดยเบื้องต้น	

เราคาด	TRUE	มีภาระการจ่ายเงินค่าคลื่นทั้ง	

900	MHz	+700	MHz	ในปีหน้าเหลือราว	2.4	

หมื่นล้านบาท	และประเมินจะท�าให้	Net	debt/

EBITDA	ปรับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่	5.2	เท่าจากราว	

5.0	เท่า	ณ	สิ้น	9M19	สอดคล้องกับมุมมอง

ของผู้บริหารที่ประเมินว่า	TRUE	มียังศักยภาพ

ในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมอีกหลายทาง

เลือก	เช่น	การออกหุ้นกู้,	การขายทรัพย์สิน

เข้า	DIF	เพิ่มเติม	รวมถึง	การลดสัดส่วนการ

ถือหน่วยลงทุนใน	DIF	30%	ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า

ตลาดกว่า	5.4	หมื่นล้านบาท	เป็นต้น

	 เรายังคงค�าแนะน�า	"NEUTRAL"	โดยราคา

เป้าหมายปี	20F	ที่	5.0	บาท	ทั้งนี้	แม้เรามอง

ทิศทางการด�าเนินงานของ	TRUE	อาจยังไม่

สดใสนักจากการเติบโตของรายได้ให้บริการมือ

ถือที่แผ่วลง	ท่ามกลางทิศทางต้นทุนด�าเนินงาน

ที่ยังทรงตัวสูงและมีความเสี่ยงเกิด	downside	

จากการใช้	TFRS16	ในปีหน้า	อย่างไรก็ดี	ด้วย

ราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมากในช่วงที่ผ่านมา	

ปัจจุบันมี	upside	เปิดกว้างเป็น	+20%	เราจึง

คาดราคาหุ้นในระยะสั้นมีโอกาส	rebound

	 บทวิเคราะห์	บล.บัวหลวง	ระบุว่า		คาด	

TRUE	ก�าไรหลักพลิกกลับเป็นบวกใน	4Q19	และ	

เรามองว่ารายได้และ	ARPU	ของกลุ่ม	prepaid	

จะกลับมาเติบโต	YoY	ได้ใน	4Q19	หลังจากที่มี

การออกโปรโมชั่นมาแข่งในตลาดอีกครั้ง	(ดีเลย์

มา	ในขณะที่	DTAC	และ	ADVANC	ออกไปแล้ว

ใน	3Q19)	บริษัทมีการปรับเป้าหมายการเติบโต

ของรายได้การบริการลงจาก	5-8%	เป็น	3-5%	

เนื่องจาก	9	เดือนโตเพียง	2.1%	อย่างไรก็ตาม

หากเราอิงสมมติฐานการเติบโตที่	3%	เราคาด

รายได้บริการใน	4Q19	จะเติบโตราว	6%	ซึ่ง

เป็นการเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่	4Q18	ในด้าน

ของ	Fixed	broadband	คาดรายได้จะเติบโต	

5%	YoY	ใน	4Q19	จากการท�าแพ็คเกจร่วมกับ	

OTT	และอัพเกรดระบบเป็น	1Gbps

	 เราคงค�าแนะน�า	ซื้อ	TRUE	ราคาเป้าหมาย	

7	บาท		

	 บทวิเคราะห์	บล.ทิสโก้	ระบุว่า	ผลประกอบ

การ	Q3ของTRUE	ที่ผิดพลาด	เราเชื่อว่าการ

แข่งขันจะเพิ่มขึ้นใน	4Q19	หลังจากที่ผล

ประกอบการ	Q3	แย่กว่าคาด	แต่ยังไม่ชัดเจนว่า	

TRUE	จะมีความพร้อมในการรุกมากแค่ไหน	แต่

ส�าหรับธุรกิจ	Postpaid	และบรอดแบนด์	เรา

เชื่อว่าจะมีการด�าเนินงานที่ดีต่อ	

	 ส�าหรับประเด็นความกังวลว่า	กสทช.	

บังคับให้	TRUE	ต้องมีการลงทุนคลื่น	700MHz	

ให้ครอบคลุมพื้นที่ประชากร	50%	ใน	EEC	ซึ่ง

ต้องใช้สถานีสัญญาณ	4T4R	ราว	1	พันจุด	

ต้นทุนจุดละประมาณ	1	ล้านบาท	และต้องรอดู

ว่าการประมูลคลื่นจะมีคู่แข่งกี่ราย	เราแนะน�าให้	

“ซื้อ”	โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม	7.80	บาท	

TRUE ปฎิเสธ ข่าวลือเพ่ิมทุน 3 บ./หุ้น 
ไม่จ�าเป็นต้องรบกวนผถห. - มีเงินสดอื้อ
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	 ตลท.ให้หน่วยลงทุนเพิ่มทุน	JASIF	เข้า

เทรด	22	พ.ย.	บลจ.บัวหลวง	ในฐานะผู้จัดการ

ลงทุน	JASIF	มั่นใจนักลงทุนจะให้การตอบรับที่

ดี	เนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�า

แสงครั้งนี้จะเพิ่มพอร์ตทรัพย์สินและสร้างผลการ

ด�าเนินงานให้มีการเติบโตมากขึ้น	

	 รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	เปิดเผยว่า	ได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม

ทุน	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ต	จัสมิน	(JASIF)	2,500,000,000	

หน่วย	ที่จัดสรรให้ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือ

หน่วยเดิม	อัตราส่วน	2.20	หน่วยเดิม	:	1	หน่วย

ใหม่	จ�านวน	2,500,000,000	หน่วย	เสนอขาย

ราคา	9	บาทต่อหน่วยเมื่อวันที่	7	พ.ย.	2562	ถึง

วันที่	13	พ.ย.	2562	โดยให้เริ่มซื้อขายวันที่	22	

พ.ย.	2562

 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 
รองกรรมการผู้จัดการ Head of 
Real Estate & Infrastructure 
Investment บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

หรือ	กองทุนบัวหลวง	ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุน	JASIF	เปิดเผยว่า	หลังจากได้รับการตอบ

รับที่ดีเยี่ยมจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่

ของกองทุน	JASIF	ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่

ได้รับสิทธิจองซื้อ	เมื่อวันที่	7	–	13	พฤศจิกายน

ที่ผ่านมา	โดยมีผู้ถือหน่วยแสดงความต้องการ

ซื้อหน่วยลงทุนใหม่เป็นจ�านวนมาก		ส่งผลให้

สามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่	จ�านวน	

2,500	ล้านหน่วย	ที่ราคาหน่วยละ	9	บาท	ได้

ตามเป้าหมาย	ล่าสุดกองทุนบัวหลวง	คาดว่าจะ

สามารถน�าหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน	JASIF	

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวันที่	22	พฤศจิกายนนี้	และมั่นใจว่านักลงทุน

จะให้การตอบรับที่ดี		เนื่องจากการลงทุนใน

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงครั้งนี้จะเพิ่มพอร์ต

ทรัพย์สินและสร้างผลการด�าเนินงานให้มีการ

เติบโตมากขึ้น	

	 ทั้งนี้	ภายหลังเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสง	จ�านวน	700,000	

คอร์กิโลเมตร	ส่งผลให้กองทุนฯ	มีขนาดทรัพย์สิน

เส้นใยแก้วน�าแสงเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่	980,500	

คอร์กิโลเมตร	เป็น	1,680,500	คอร์กิโลเมตร	

และครอบคลุมพื้นที่	925	อ�าเภอ	ใน	77	จังหวัด

ทั่วประเทศ	สามารถตอบสนองความต้องการใช้

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในประเทศไทย

	 “กองทุนบัวหลวง	มุ่งมั่นในการบริหาร

จัดการกองทุน	JASIF	ให้มีผลตอบแทนที่ดี	พร้อม

ทั้งมั่นใจว่ากองทุนฯ		จะเป็นทางเลือกการลงทุน

ที่น่าสนใจส�าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่

ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ	และ

ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงตราสารหนี้

บางประเภท	โดยหลังจากเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่	

1	แล้ว	จะท�าให้ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก�าไร

ต่อหน่วยลงทุน	(Cash	Distribution	Per	Unit	

หรือ	DPU)	ในปี	2563	ของ	JASIF	เพิ่มขึ้นเป็น

ประมาณ	1.0387	บาทต่อหน่วย”	นายพรชลิต	

กล่าว	

 นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย 
กรรมการผู้อํานวยการ บริษัทหลัก
ทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนรับจองซื้อ

หน่วยลงทุนเพิ่มทุน	เปิดเผยว่า	การเสนอขาย

หน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน	JASIF	ถือว่าเป็น

หนึ่งในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน	ที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ที่ได้รับสิทธิจองซื้อ	แสดงความต้องการใช้สิทธิ

อย่างมากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย

ย่อย	ซึ่งเป็นการจองซื้อที่มีความต้องการจองซื้อ

สูงครั้งหนึ่ง	จากการที่กองทุนฯ	เป็นกองทุนฯ	ที่

มีศักยภาพ	และโอกาสที่การเติบโตที่ดี	และจะ

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วย

ลงทุนภายหลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้	

ทั้งนี้	จากขนาดทรัพย์สินของกองทุน	JASIF	ที่

เพิ่มขึ้น	จะได้รับผลดีจากความต้องการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศไทยที่มีแนว

โน้มขยายตัว	ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายระบบ	

5G	ในอนาคตที่จะส่งผลดีต่อการขยายตัวของ

ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม	พร้อมเพิ่ม

โอกาสสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนในระยะยาว	นอกจากนี้หลังจากที่

หน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน	JASIF	เข้าเทรดใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย	

จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

อีกด้วย

ตลท.ให้หน่วยลงทุนเพ่ิมทุน JASIF 
เข้าเทรด 22 พ.ย. - ม่ันใจนลท.ตอบรับดี
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	 บิ๊ก	เสริมสุข	หรือ	SSC	แจงงบปี62	

ขาดทุนพุ่ง	62.6%	เหตุสารพัดต้นทุนบาน

ตะเกียง	โดยเฉพาะ	ต้นทุนบริการในอดีตส�าห

รับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ขณะที่

รายได้จากการขายและการให้บริการ	โต	8.7%	

เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเอสและน�้าดื่มคริสตัล	พร้อม

ปันผลหุ้นละ	0.25	บาท

 นาย เลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข 
จํากัด (มหาชน) SSC ขอแจ้งผลการด�า
เนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562	

มีผล	ขาดทุนสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวมเป็น

จ�านวนเงิน	452	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจ�านว

นรวมทั้งสิ้น	174	ล้านบาท	หรือร้อยละ	62.6	

เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ์เป็น	จ�านวน

เงิน	278	ล้านบาท	ส�าหรับงวดเดียวกันของปี

ก่อน

	 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจาก

ต้นทุนบริการในอดีตส�าหรับผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานสุทธิ	ภาษีนิติบุคคล	จ�านวน

เงิน	137	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จาก

การใช้ประโยชน์และการตัดจ�าหน่าย	สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวนเงิน	336	ล้าน

บาท	บริษัทจะมีผลก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน

ปกติ	(Normalized	Profit)	ที่แสดงในงบการ

เงินรวมเป็นจ�านวนเงิน	21	ล้านบาท	ซึ่งก�าไร

เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน	348	ล้านบาท	หรือร้อย

ละ	106.4	เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ

เป็นจ�านวนเงิน	327	ล้านบาท	(ไม่รวมก�าไรจาก

การ	จ�าหน่ายอาคารสุทธิภาษีนิติบุคคล	จ�านวน

เงิน	131	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จาก

การตัดจ�าหน่าย	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	

จ�านวนเงิน	82	ล้านบาท)	ส�าหรับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน

	 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสา

ระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 1.	รายได้จากการขายและการให้บริการ

เป็นจ�านวนเงิน	11,763	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	

8.7	เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเอสและน�้าดื่มคริสตัล	

	 2.	ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการเป็น

จ�านวนเงิน	8,404	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.4	

ตามสัดส่วนการเติบโตของรายได้จากการขาย

และให้บริการ	และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์	

	 3.	ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่าย

ในการบริหารเป็นจ�านวนเงิน	3,714	ล้านบาท	

ซึ่งไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับงวด

เดียวกันของปีก่อน	

	 4.	รายได้อื่นเป็นจ�านวนเงิน	148	ล้านบาท	

ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายเศษซากเป็น	

จ�านวนเงิน57	ล้านบาท	ก�าไรจากการเคลมน้�า

แถมเป็นจ�านวนเงิน	51	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือ

เป็นรายได้	ค่าเคลม	สินค้า	บรรจุภัณฑ์เสียหาย

และอื่นๆ

	 5.	ต้นทุนบริการในอดีตส�าหรับผล

ประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นจ�านวนเงิน	

172	ล้านบาท	ได้รับรู้ในไตรมาสสามปี	2562	

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงานฉบับปรับปรุง	เมื่อวันที่	5	เมษายน	

2562	ซึ่งเป็นรายการที่นอกเหนือการด�าเนินการ

ปกติ

	 6.	ในรอบบัญชีปี	2562	บริษัทใช้ประโยชน์

และตัดจ�าหน่ายจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีเป็น	จ�านวนเงิน	336	ล้านบาท	(มีต่อ)

เสริมสุข แจงงบปี62 ขาดทุนอ่วม 
เหตุต้นทุนฯ พุ่งบานตะเกียง
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	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	

(มหาชน)	SSC	กล่าวว่า	บริษัทฯมีผลขาดทุนต่อ

หุ้นขั้นพื้นฐานเป็นจ�านวนเงิน	1.70	บาทต่อหุ้น	

ซึ่งเพิ่มขึ้น	0.66	บาทต่อหุ้น	เมื่อเทียบ	กับผล

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.04	บาทต่อหุ้น	

ส�าหรับงวดเดียวกันของปีก่อน

 

	 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจาก

ต้นทุนบริการในอดีตส�าหรับผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานสุทธิ	ภาษีนิติบุคคลเป็นจ�า

นวน	0.52	บาทต่อหุ้น	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จากการใช้ประโยชน์และตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวน	1.26	บาท

ต่อหุ้น	บริษัทจะมีผลก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	เป็น

จ�านวนเงิน	0.08	บาทต่อหุ้น	ซึ่งก�าไรต่อหุ้นเพิ่ม

ขึ้น	1.31	บาทต่อหุ้น	เมื่อเทียบกับผลขาดทุนต่อ

หุ้นขั้นพื้นฐาน	1.23	บาทต่อหุ้น	(ไม่	รวมก�าไร

จากการจ�าหน่ายอาคารสุทธิภาษีนิติบุคคลเป็น

จ�านวน	0.49	บาทต่อหุ้น	และค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้จากการ	ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

ตัดบัญชีเป็นจ�านวน	0.30	บาทต่อหุ้น)	ส�าหรับ

งวดเดียวกันของปีก่อน

	 กระแสเงินสดที่ได้มาจากการด�าเนินงาน

เป็นจ�านวนเงิน	483	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเป็นจ�า

นวนเงิน	459	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน	จากรายการที่ไม่ใช่เงินสด

เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน	463	ล้านบาท	และ

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจ�านวน	

171	ล้านบาท	สุทธิด้วยขาดทุนส�าหรับปีที่เพิ่ม

ขึ้น	จ�านวนประมาณ	175	ล้านบาท

	 กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็น

จ�านวนเงิน	115	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน

เงิน	153	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน	สาเหตุหลักมาจากในปี	

2562	ไม่มีกระแสเงินสดรับจากการขาย	อาคาร

ชุด	และอุปกรณ์

	 นอกจากนี้คณะกรรมการฯเห็นชอบให้น�า

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งดจัดสรรก�าไรเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	

และอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบกา

รส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562	ใน

อัตราหุ้นละ	0.25	บาท	โดยก�าหนดวันก�าหน

ดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	(Record	

Date)	ในวันศุกร์ที่	6	ธันวาคม	2562	และจ่าย

เงินปันผลในวันศุกร์ที่	28	กุมภาพันธ์	2563

ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมี

ความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติ

จาก	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563

	 อนุมัติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	2563	ในวันพฤหัสบดีที่	30	มกราคม	

2553	เวลา	9.30	น.ณ	ห้องแอทธินี	คริสตัล	

ฮอลล์	ปี	(ชั้น	3	ฝั่งแอทธินี	ทาวเวอร์)	โรงแรม	

ดิ	แอทธินี	โฮเทล	แบงค็อก,	อะ	ลักซ์ชูรี	คอลเล็

คชั่น	โฮเทล	เลขที่	61	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	

เสริมสุข แจงงบปี62 ขาดทุนอ่วม 
เหตุต้นทุนฯ พุ่งบานตะเกียง
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	 APP	มั่นใจเข้าเทรดในตลาด	mai	วันแรก	

22	พ.ย.นี้	ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน	

หนุนราคาเหนือจอง	จากราคาไอพีโอที่ตั้งไว้

ระดับ	2.46	บาท/หุ้น	“สมภพ	กีระสุนทรพงษ์”	

กรรมการผู้อ�านวยการ	บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	FA	

และ	Lead	underwrite	เชื่อเป็นอีกหนึ่งหุ้นเด่น

ในตลาด	mai	ปีนี้	ที่ราคา	IPO	2.46	บาท	มี

ค่า	P/E	Ratio	10.44	เท่า	ถือเป็นระดับราคา

ที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	และ

สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ใน

ปัจจุบัน	สะท้อนความเชื่อมั่นและโอกาสในการ

ลงทุน	ตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาหุ้นที่มีการ

เติบโตสูง	อัตราก�าไรขั้นต้นมากกว่า	45%	แถมมี

สัดส่วน	Recurring	Income	ถึง	30	%	แม่ทัพ

ใหญ่	“ประภาส	ตั้งอดุลย์รัตน์”	ประกาศชัดพื้น

ฐานธุรกิจแน่นปึ้ก	ชี้เงินที่ได้จากการระดมทุน

ช่วยหนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต	

ตอกย�้าการเป็นหุ้น	Growth	Stock	สุดแกร่ง	

 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จํากัด 
(มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ	บริษัท	แอพ

พลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	APP	เปิดเผย

ถึง	APP	หุ้นใหม่ล่าสุดที่จะเข้าจดทะเบียนซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	

หมวดธุรกิจเทคโนโลยี	(TECH)	ในวันที่	22	

พฤศจิกายน	2562	ว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี

จากนักลงทุน	มั่นใจปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง	

เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีโอกาสการเติบโตสูง	จาก

กระแสของภาครัฐและเอกชนที่ให้ความส�าคัญ

กับการเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิตอล	(Digital	

Transformation)	ด้วยราคาไอพีโอที่หุ้นละ	2.46	

บาท	คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ	(P/E	

Ratio)	10.44	เท่า	ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะ

สมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	และสอดคล้อง

กับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน	โดย

บริษัทหลักทรัพย์ทั้ง	5	แห่งที่ร่วมเสนอขาย	ได้

ประเมินช่วงราคาเหมาะสมปี	2563	ไว้ที่	3.48	

บาท	ถึง	4.20	บาท	ยิ่งท�าให้หุ้น	APP	น้องใหม่

ไอพีโอตัวนี้	เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจและมีความ

โดดเด่นอีกตัวหนึ่ง		มั่นใจหุ้น	APP	จะสร้างผล

ตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุน	(มีต่อ)

APP ม่ันใจเทรดวันแรกเหนือจองท่ี 2.46บ. 
บทวิเคราะห์ให้ราคาสูงสุด 4.20 บาท
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 นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) 
หรือ APP	กลุ่มผู้น�าในธุรกิจจัดจ�าหน่าย

โซลูชั่นส�าหรับการออกแบบอย่างครบวงจร	

เชื่อมั่นว่าหุ้น	APP	ที่มีก�าหนดเข้าซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ในวันที่	22	

พฤศจิกายน	2562	นี้	จะสามารถสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่าง

สง่างาม	เนื่องจากเป็นบริษัทฯ	มีปัจจัยพื้นฐาน

ที่แข็งแกร่ง	และมีประสบการณ์ในธุรกิจมายา

วนานกว่า	25	ปี	ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้	จะยิ่ง

ท�าให้	APP	แข็งแกร่งพร้อมรับปัจจัยบวกด้าน

เทคโนโลยี	และการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ในอนาคต	รวมถึงช่วยสนับสนุนแผนการด�าเนิน

ธุรกิจในอนาคตที่มุ่งสู่การเป็นผู้น�าในระดับ

อาเซียนได้เป็นอย่างดี	โดยผลประกอบการงวด

ประจ�าไตรมาส	3/2562	ที่ประกาศออกมา	มี

รายได้รวมอยู่ที่	237.04	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิอยู่

ที่	29.07	ล้านบาท	สูงกว่าก�าไรสุทธิของงวด	6	

เดือนแรกของปี	2562	ที่อยู่ที่	20.51	ล้านบาท	

	 ส�าหรับผลประกอบการงวด	9	เดือนปี	

2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้รวมจ�านวน	569.30	

ล้านบาท	ก�าไรขั้นต้นรวมจ�านวน	263.98	ล้าน

บาท	คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ		46.89%	

และมีส่วนก�าไรสุทธิอยู่ที่	49.59	ล้านบาท	คิด

เป็นอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ	8.71%	ตั้งเป้าหมาย

ปี	2562	เติบโตต่อเนื่องจากปี	2561	ท�าไว้ที่	739	

ล้านบาท	ตอกย�้าการเป็นหนึ่งในหุ้น	Growth	

Stock	ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	

	 “มั่นใจหุ้น	APP	จะได้รับการต้อนรับเป็น

อย่างดีจากนักลงทุน	และสามารถยืนเหนือราคา

จองได้	ผมเชื่อมั่นในพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบ

ริษัทฯ	ที่เป็นผู้น�าในธุรกิจจัดจ�าหน่ายโซลูชั่น

ส�าหรับการออกแบบอย่างครบวงจร	ประกอบ

กับ	ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ	

อยู่ในระดับที่สูง	โดยการระดมทุนและเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้	จะเป็นส่วน

ส�าคัญที่ช่วยหนุนให้บริษัทฯ	เป็นผู้น�าในระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการให้

ค�าปรึกษาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี	

เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้าน

ออกแบบและผลิต	รวมถึงการก่อสร้าง	ตาม

เป้าหมายที่บริษัทฯมุ่งหวังไว้	และจะไม่ท�าให้นัก

ลงทุนทุกท่านผิดหวัง	”	นายประภาส	กล่าว

APP ม่ันใจเทรดวันแรกเหนือจองท่ี 2.46บ. 
บทวิเคราะห์ให้ราคาสูงสุด 4.20 บาท
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SPCG	ประเมินรายได้ปี	63	โต	10%	หลังรับรู้ราย

ได้จากโครงการ	Solar	Roof	100	MW	พร้อม	หั่น

เป้ารายได้ปี62	เหลือใกล้เคียงปีก่อนที่	6.04	พัน

ลบ.	เหตุ	โครงการ	Solar	Roof	เลื่อนเป็นปีหน้า

นางสาวเปมิกา ครรชิตวรานนท์ นัก
ลงทุนสัมพันธ์อาวุโส บริษัท เอสพีซี
จี จํากัด (มหาชน) หรือ SPCG	เปิด

เผยว่า	บริษัทฯวางเป้ารายได้ปี	2563	เติบโต	10%	

จากปีนี้	เนื่องจาก	บริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จาก

โครงการการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

บนหลังคา	(Solar	Roof)	ก�าลังการผลิตรวม	100	

เมกะวัตต์	หลังจากลูกค้ารายใหม่	เลื่อนการติดตั้ง	

Solar	Roof	จากปี	2562	เป็น	ปี	2563	เพราะได้

รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา		

ทั้งนี้	โครงการดังกล่าว	บริษัทฯได้ร่วมมือกับ

พันธมิตร	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	Mitsubishi	UFJ	

Lease	&	Finance	Company	Limited		บริษัท	

พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	และ

บริษัท	KYOCERA	Corporation	Japan	โดย

ปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ซึ่ง

โครงการดังกล่าวจะใช้งบลงทุนจ�านวน	100	ล้าน

บาท	และคาดว่าภายในสิ้นปี2563	จะมีก�าลัง

การผลิตรวม	100	เมกะวัตต์	ตามแผนที่วาง

ไว้	อย่างไรก็ตาม	ภายในปีหน้าบริษัทฯได้เปลี่ยน

กลยุทธ์การขายรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น	เพื่อเป็นการลด

ต้นทุนของลูกค้า	และสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ

"ตอนนี้เทรดวอ	ยังคงไม่แน่นอน	ส่งผลให้ภาวะ

เศรษฐกิจในตอนนี้ยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได้			เรา

จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายใหม่จากเดิมขาย

โซลาร์รูฟทั้งโครงการ	เราก็จะเปลี่ยนเป็นลงทุนติด

ตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาให้กับลูกค้า	และขายไฟให้

เขาแทน	ซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่

ให้เรา	กลายเป็นทยอยจ่ายแทน	ซึ่งจะเซฟเงิน

ลูกค้าและสร้างยอดขายที่ดีให้แก่บริษัทฯแต่ลูกค้า

จะต้องท�าสัญญาซื้อขายไฟกับเราเป็นระยะเวลา	

15	ปี	"	นางสาวเปมิกา	กล่าว	

ขณะที่	โครงการโซราล์ฟาร์ม	UKujima	ในประเทศ

ญี่ปุ่น	ขนาดก�าลังการผลิต	469	เมกะวัตต์ที่

เป็นการร่วมทุนของ	8	บริษัทในประเทศญี่ปุ่น	

ซึ่งจะใช้งบลงทุนประมาณ	60,000	ล้านบาท	

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารส�าคัญต่างๆและ

จะเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป	โดยบริษัทฯคาด

ว่าจะเริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	

(COD)	ได้ในช่วงกลางปี	2566	

พร้อมกันนี้	บริษัทฯยังคงเดินหน้าศึกษาท�า

โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง	โดยจะมุ่งเน้นเป็น

โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น	โดยปี2563	

บริษัทฯได้วางงบลงทุนเพื่อรองรับขยายธุรกิจไว้ที่	

3,000	ล้านบาท	โดยบริษัทฯมองว่ากระแสเงินสด

ในมือเพียงพอไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มทุนหรือกู้เงินเพิ่ม	

ส�าหรับ	ผลประกอบการในปี2562	บริษัทฯได้ปรับ

ลดเป้ารายได้	เหลือใกล้เคียงปีก่อนที่	6,046.43	

ล้านบาท	จากเดิมคาดเติบโต	5%	หรือแตะที่ระดับ	

7,000	ล้านบาท	หลังผลประกอบการ	9	เดือนแร

กบริษัทฯมีรายได้เพียง	3,794	ล้านบาท	ซึ่งลดลง

ถึง11%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	รวม

ทั้งโครงการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

บนหลังคา	(Solar	Roof)	ก�าลังการผลิตรวม	100	

เมกะวัตต์	ได้ถูกลูกค้าชะลอการลงทุนไปเป็นปีหน้า

ตามที่กล่าวข้างต้น	จากเดิมคาดติดตั้งภายในปีนี้	

ขณะที่		โครงการโซลาร์ฟาร์ม	ยังคงมีการเติบโตได้

ดี	โดยปัจจุบันบริษัทฯทั้งสิ้น	36	โครงการ		ก�าลัง

การผลิตรวม	260	เมกะวัตต์	โดยในปีนี้บริษัทฯจะ

มีจ�านวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจ�าหน่ายได้จากทั้ง	

36	โครงการ	มีจ�านวน	289.4	ล้านหน่วยซึ่งเพิ่ม

ขึ้น	3%	เมื่อเทียบกับปีก่อน

SPCG ต้ังเป้าปีหนูรายได้โต 10% 
เหตุรายได้จากโครงการ Solar Roof หนุน
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	 TSR	เผยยอดขายไตรมาส	3/62	ดันก�าไร

พุ่ง	35.13	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นกว่า	60.31%	

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ขณะที่หนี้เสีย-

หนี้สงสัยจะสูญลดฮวบ	จากการบริหารและคัด

กรองสินเชื่อ/ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด	พร้อมเดิน

หน้าพัฒนาระบบการขายผ่านออนไลน์	รวมถึง

การขยายทีมและขยายสาขา	หนุนรายได้-ก�าไร	

โตแกร่ง

 

 นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุ
รัตน์ จํากัด (มหาชน) (TSR)	ผู้น�า
ด้านการผลิตและจ�าหน่ายเครื่องกรองน�้าดื่ม

ภายในครัวเรือน	ภายใต้แบรนด์	“SAFE”	(เซฟ)	

เปิดเผยว่า	ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยในไตรมาส	3/2562	มีก�าไรสุทธิ	

35.13	ล้านบาท	ซึ่งมากกว่าไตรมาสที่	2/2562	

ที่เท่ากับ	19.90	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	76.54%	

และมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	

21.92	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	60.31%	ส่วนก�าไร

ในงวด	9	เดือนแรกอยู่ที่	75.80	ล้านบาท	

 

	 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายทีมและขยายพื้นที่ให้

บริการ	รวมกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ลด

ลงอย่างต่อเนื่องจากการบริหารและคัดกรองสิน

เชื่อ/ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด	จนท�าให้ก�าไรต่อหุ้น

ของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้เท่ากับ	0.064	บาท

เทียบกับผลก�าไรต่อหุ้นใน	ไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อนที่เท่ากับ	0.042	บาท

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังคงให้มีการพัฒนา

ระบบการขายแบบ	O-2-O	(Online	to	Offline)	

เพื่อด�าเนินกลยุทธ์การตลาดแบบ	Digital	

Marketing	อย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มพนักงาน

ขายทางโทรศัพท์เพื่อรองรับการโทรศัพท์หา

ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า	และ

การท�าแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ส�าหรับ

การขายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองน�้า

โดยอาศัยจุดแข็งของโปรแกรม	“ผ่อนสบาย”	

ประสานกับทีมเดินตลาดขายตรงของบริษัทฯ

ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง	ๆ	ทั้งในกรุงเทพ	

ปริมณฑล	และต่างจังหวัดของประเทศไทย

 

	 ทั้งนี้	จากจ�านวนพนักงานทางโทรศัพท์ดัง

กล่าวที่เพิ่มขึ้น	บริษัทฯก็ยังได้ให้มีฝึกอบรมและ

พัฒนาพนักงานเหล่านั้นให้สามารถมาช่วยใน

การให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร	อีก

ทั้งเพิ่มทีมพนักงานขายตรงพร้อมรถเดินตลาด

เพื่อครอบคลุมพื้นที่ในการขายให้กว้างขึ้น

 

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	TSR	กล่าวอีก

ว่า	บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในท�าการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน�้าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อ

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถผลิตน�้าดื่มที่

สะอาด	ถูกสุขอนามัย	นอกจากนี้	ยังได้ให้มีการ

พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย	

โดยการน�าเอาเทคโนโลยีใหม่	ๆ	มาใช้เพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้บริโภคอย่างต่อ

เนื่อง	รวมถึงมุ่งมั่นในการด�าเนินการตามแผน

ของการลดต้นทุน	และค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร	ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ผลิตและการบริหารจัดการให้ทันสมัย	เพื่อการ

เติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน	สร้างผลตอบแทน

ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

TSR แจงไตรมาส 3/62 ก�าไรพุ่ง 60% 

เหตุขยายทีมและขยายพ้ืนท่ีให้บริการ- หน้ีสูญลดฮวบ
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ฟิทช์ให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน THRE ที่ 'A-'

	 ฟิทช์	เรทติ้งส์	ประกาศให้อันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินสากล	(Insurer	

Financial	Strength:	IFS)	แก่บริษัท	ไทยรับ

ประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	THRE	ที่	

'A-'	(หรืออยู่ในระดับ	"แข็งแกร่ง")	แนวโน้ม

อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

	 ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

	 อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ	

THRE	สะท้อนถึงโครงสร้างธุรกิจประกันภัยที่

แข็งแรง	(Favorable	Business	Profile)	ระดับ

เงินกองทุนที่แข็งแกร่ง	ระดับความเสี่ยงทาง

ด้านการลงทุนและสภาพคล่องที่อยู่ในเกณฑ์

ที่ดี	ซึ่งปัจจัยต่างๆ	ดังกล่าวรองรับความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนในด้านผลประกอบการของ

บริษัท

	 ฟิทช์ประเมินโครงสร้างธุรกิจของ	THRE	

อยู่ในระดับแข็งแรงเมื่อเทียบกับบริษัทประกัน

ภัยอื่นภายในประเทศไทยและจัดให้อยู่ในระดับ	

'a-'	ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาปัจจัยเครดิต

ของฟิทช์	(credit	factor	scoring	guideline)	

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในปี	2561	

เติบโตขึ้นมาเป็นเกือบ	40%	ของเบี้ยประกันภัย

ต่อภายในประเทศ	ประกอบกับบริษัทยังมีชื่อ

เสียงในด้านการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจประกันภัย	เช่น	บริการด้านคณิตศาสตร์

ประกันภัย	ในส่วนของความเสี่ยงทางธุรกิจของ

บริษัทนั้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากราย

ได้ที่ค่อนข้างผันผวน	แต่ความเสี่ยงดังกล่าว

ถูกบรรเทาลงบางส่วนจากการกระจายตัวของ

ประเภทผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการ

ภายในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

	 ฟิทช์มีความเห็นว่า	THRE	มีเงินกองทุนอยู่

ในระดับที่แข็งแรง	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน

โครงสร้างเครดิต	(credit	profile)	โดยรวม

ของบริษัท	ซึ่งเงินทุนของบริษัทดังกล่าวอยู่ใน

ระดับที่แข็งแรงเมื่อเทียบกับบริษัทประกันภัย

อื่นที่มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล

ที่ระดับ	'A'	ระดับเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตาม

ระดับความเสี่ยง	(Risk-based	capital	ratio)	

ของ	THRE	อยู่ในระดับเกิน	300%	และสูงกว่า

ระดับเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามเกณฑ์ขั้นต�่า

ที่	140%	แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจาก

ผลขาดทุนจากการด�าเนินงานในช่วง	2-3	ปี

ที่ผ่านมา	ส�าหรับระดับเงินกองทุนของบริษัท

ประเมินจากแบบจ�าลอง	Prism	Factor-Based	

Capital	Model	(Prism	FBM)	ของฟิทช์อยู่ใน

ระดับ	"แข็งแกร่งมาก"	('Very	Strong')	โดยใช้

ข้อมูลทางการเงิน	ณ	สิ้นปี	2561	และปรับเพิ่ม

เป็นระดับ	"แข็งแกร่งมากที่สุด"	('Extremely	

Strong')	ณ	สิ้นสุดครึ่งปีแรกของปี	2562	โดย

มีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ที่ฟื้นตัว	เงินลงทุน

ในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพดี	การกระจายตัวของ

ความเสี่ยงของหนี้สินประกันภัยต่อที่ดีขึ้น	และ

การเข้าท�าประกันภัยต่อช่วงที่มีมูลค่าเพียงพอ

ต่อระดับความเสี่ยงของบริษัท	(มีต่อ)
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ฟิทช์ให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน THRE ที่ 'A-'

	 ปัจจัยหลักที่มีผลจ�ากัดอันดับเครดิตของ

บริษัทคือผลการด�าเนินงานที่มีความผันผวน	

โดยอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินงาน	(Combined	Ratio)	ของ

บริษัทเพิ่มขึ้นเป็น	114%	ในปี	2561	(2559:	

92%)	ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวปรับตัวดีขึ้น

เป็น	107%	ณ	สิ้นสุดครึ่งปีแรกของปี	2562	

เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประเภท

ร่วมพัฒนาระยะยาว	(Long-Term	Non-

Conventional	Business)	ที่ลดลงเป็นหลัก	

อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินงานเฉลี่ยระหว่างปี	2559-2561	ของ

บริษัทที่	104%	นั้นอยู่ในช่วงเกณฑ์ของบริษัท

ที่มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลที่

ระดับ	'BBB'	ในขณะที่รายได้อื่นที่นอกเหนือจาก

ธุรกิจประกันภัยก็ยังมีความไม่แน่นอน	ทั้งนี้	

THRE	คาดว่าความสามารถในการท�าก�าไรน่า

จะปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วง	3	ปีข้างหน้าจากการ

ทยอยครบก�าหนดของธุรกิจระยะยาวที่ยังมีผล

ขาดทุน

	 ฟิทช์คาดว่า	THRE	จะสามารถรักษา

ระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนให้อยู่ในระดับที่

จัดการได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบริษัทจะลงทุนใน

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยอัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในช่วงเวลาที่อัตรา

ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่า	บริษัทจัดสรรเงินลงทุน

ในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุน

ที่ประมาณ	50%	ของสินทรัพย์ลงทุนรวม	ใน

ขณะที่ลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ที่มีคุณภาพที่

ดีในสัดส่วนที่มากกว่า	20%	ณ	สิ้นสุดครึ่งปีแรก

ของปี	2562	บริษัทยังคงมีสภาพคล่องอยู่ใน

ระดับที่แข็งแรง	โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพ

คล่องต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอยู่ใน

ระดับที่สูงกว่า	200%	ณ	สิ้นสุดครึ่งปีแรกของปี	

2562

	 ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

	 ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ปรับลดอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินได้แก่

	 -	การปรับตัวลดลงของความสามารถใน

การท�าก�าไรซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนรวมค่า

สินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	

(Combined	Ratio)	ที่สูงกว่า	103%	เป็นระยะ

เวลาต่อเนื่อง	หรือ

	 -	การปรับตัวลดลงของระดับเงินกองทุน

ที่วัดจากอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตาม

ระดับความเสี่ยง	(RBC)	มาอยู่ในระดับที่ต�่า

กว่า	280%	และการปรับตัวลดลงของระดับ

เงินกองทุนของบริษัทซึ่งวัดจากแบบจ�าลอง	

Prism	FBM	มาอยู่ต�่ากว่าระดับบนของกลุ่ม	

"แข็งแกร่ง"	('Strong')	เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

	 ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ปรับเพิ่มอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินได้แก่

	 -	การปรับตัวเพิ่มขึ้นของความสามารถ

ในการท�าก�าไรซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนรวมค่า

สินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายจากการด�าเนิน

งาน	(Combined	Ratio)	ที่ต�่ากว่า	96%	ใน

ขณะที่สามารถรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	

(Return	on	equity)	ในระดับสูงกว่า	10%	เป็น

ระยะเวลาต่อเนื่อง	และ

	 -	การปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับเงินกองทุน

ซึ่งวัดจากแบบจ�าลอง	Prism	FBM	ของ

ฟิทช์และสามารถคงอยู่ในระดับบนของกลุ่ม	

"แข็งแกร่งมากที่สุด"	('Extremely	Strong')	ได้

อย่างต่อเนื่อง

	 การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	

และธรรมาภิบาล	(ESG)	หากไม่มีการเปิดเผย

รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้	แสดงว่าบริษัทมี

ระดับคะแนนความสัมพันธ์ของ	ESG	ต่ออันดับ

เครดิต	ไม่เกินระดับ	3	ซึ่งหมายความว่าปัจจัย

ด้าน	ESG	จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลก

ระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของ

บริษัท	ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจ

หรือจากการบริหารจัดการของบริษัทก็ตาม

20 www.HoonInside.com 22  November  2019

http://www.pst.co.th


บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารกองอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน Q3 ปี62 

เตรียมจ่ายปันผลและเงินลดทุน ผู้ถือหน่วยกว่า 1,219 ล้านบาท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จํากัด	เปิดเผยว่า	

บริษัทฯ	เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐานภายใต้การบริหารงาน	ส�าหรับไตรมาสที่	

3/2562	จากงวดผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่	

1	กรกฎาคม	2562	-	วันที่	30	กันยายน	2562	

จ�านวน	5	กองทุน	ซึ่งในงวดนี้จะเป็นการจ่าย

ส�าหรับผลด�าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคมและ

กันยายนเท่านั้น	เนื่องจากได้มีการจ่ายปันผล

ของเดือนกรกฎาคม	2562	ไปแล้วในรอบการ

จ่ายปันผลส�าหรับไตรมาส	2/2562	เมื่อวันที่	16	

สิงหาคม	2562	ที่ผ่านมา	นอกจากนี้มีจ่ายเงิน

ลดทุนจ�านวน	2	กองทุน	รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า	

1,219	ล้านบาท	ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่	

4	ธันวาคม	2562	และวันที่	12	ธันวาคม	2562	

นี้	

ทั้งนี้	การจ่ายปันผลประกอบด้วย	กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงาน

ให้เช่าจ�านวน	3	กองทุน	ได้แก่	กองทุนรวม

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	CPN	คอมเม

อร์เชียล	โกรท	(CPNCG)	ที่ลงทุนในอาคาร

ส�านักงาน	ดิ	ออฟฟิศเศส	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	

ยังคงเป็นที่ต้องการของทั้งผู้เช่ารายเดิมที่

ต้องการขยายพื้นที่ภายในอาคารและผู้เช่าราย

ใหม่	ๆ	ที่ต้องการเข้ามาเช่าพื้นที่	เนื่องจากเป็น

อาคารส�านักงานเกรด	เอ	ในพื้นที่	CBD	ของ

กรุงเทพมหานคร	มีท�าเลที่ติดกับแนวรถไฟฟ้า	

2	สถานีส�าคัญ	และเป็นอาคารส�านักงานที่ตั้ง

อยู่ในโครงการมิกซ์-ยูส	ซึ่ง	ณ	ไตรมาส	3/2562	

อาคารมีอัตราการเช่าอยู่ที่	99%	โดยจะจ่าย

ปันผลในอัตรา	0.1848	บาทต่อหน่วย	ซึ่งนับ

เป็นครั้งที่	28	รวมจ่ายเงินปันผล	6.3211	บาท

ต่อหน่วย	(นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อ

วันที่	14	กุมภาพันธ์	2556)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์

มออฟฟิศ	(POPF)	ลงทุนในอาคารสมัชชาวานิช	

2	อาคารเพลินจิต	เซ็นเตอร์	และอาคารบางนา	

ทาวเวอร์	จ่ายเงินปันผลในอัตรา	0.1569	บาท

ต่อหน่วย	นับเป็นครั้งที่	34	รวมจ่ายเงินปันผล	

8.6449	บาทต่อหน่วย	(นับตั้งแต่วันที่จ่าย

ปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่	7	กันยายน	2554)	

และ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ	ไพร์

มออฟฟิศ	(SIRIP)	ลงทุนในกรรมสิทธิ์ใน

โครงการอาคารสิริภิญโญ	จะจ่ายเงินปันผล

ในอัตรา	0.1000	บาทต่อหน่วย	นับเป็นครั้งที่	

22	รวมจ่ายเงินปันผล	3.2131	บาทต่อหน่วย	

(นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่	28	

สิงหาคม	2557)

นอกจากนี้	ยังมีกองทุนอสังหาฯ	ประเภท

โรงงานและคลังสินค้า	จ�านวน	1	กองทุน	ได้แก่	

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง	อินดัสเตรี

ยล	ปาร์ค	(PPF)	จะจ่ายปันผลในอัตรา	0.0920	

บาทต่อหน่วย	นับเป็นครั้งที่	21	รวมจ่าย

เงินปันผล	3.9830	บาทต่อหน่วย	(นับตั้งแต่วัน

ที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	

2557)	และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมดิจิทัล	(DIF)	จะจ่ายปันผลในอัตรา	

0.1656	บาทต่อหน่วย	นับเป็นครั้งที่	23	รวม

จ่ายปันผล	5.6034	บาทต่อหน่วย	(นับตั้งแต่วัน

ที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่	22	พ.ค.	2557)

พร้อมกันนี้ได้จ่ายเงินลดทุนจ�านวน	2	กองทุน	

ได้แก่	กองทุนอสังหาฯ	ประเภทโรงแรม	1	

กองทุน	คือ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เอราวัณ	โฮเทล	โกรท	(ERWPF)	ที่ลงทุนใน

โรงแรมไอบิส	ป่าตอง	และโรงแรมไอบิส	พัทยา	

เป็นการจ่ายเงินลดทุนในอัตรา	0.0823	บาทต่อ

หน่วย	เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน

จากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการการขาดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการลดลงของราคา

การสอบทานค่าทรัพย์สิน	ซึ่งเป็นรายการทาง

บัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริง	และ

และกองทุนอสังหาฯ	ประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์	

คือ	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

คริสตัล	รีเทล	โกรท	(CRYSTAL)	ที่ลงทุนใน

โครงการเดอะ	คริสตัล	(The	Crystal)	และ

โครงการคริสตัล	ดีไซน์	เซ็นเตอร์	(CDC)	มีการ

จ่ายเงินลดทุนในอัตรา	0.1313	บาทต่อหน่วย

ในวันที่	12	ธันวาคม	2562	นี้	ซึ่งเป็นการจ่าย

คืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนรวม

มีการรับรู้รายการการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	

เนื่องจากการลดลงของราคาการสอบทานค่า

ทรัพย์สิน
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ตลาดหุ้น	ท�าท่าลงมาทดสอบเส้นรับ...ครั้งนี้แตะ	1,583.77	
จุด	จากนั้น	เด้ง....แบบแข็งขืน	บนปัจจัยการเจรจาการค้าสหรัฐและจีน	เฟสแรก	ส่อแวว	
เลื่อนไปเป็นปีหน้า	จากเดือนธันวาคมนี้	เล่นเอาทั่วโลก	กังวลอก	กังวลใจ	ขณะเดียวกัน
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	(สนค.)	กระทรวงพาณิชย์	แถลงตัวเลขการค้า
ระหว่างประเทศของไทยในเดือน	ต.ค.	62	โดยการส่งออกมีมูลค่า	20,757.8	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	หดตัว	-4.54%	เมื่อเทียบกับ	ต.ค.61	ขณะที่การน�าเข้ามีมูลค่า	20,251.3	ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	หดตัว	-7.57%	ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล	506.5	ล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 มูลค่าส่งออกเดือน	ต.ค.ลดลงมาก	สาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาน�้ามัน
ดิบเกือบ	25%	ส่งผลให้มูลค่าส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูปลดลงถึง	35.40%	และสินค้าที่เกี่ยว
เนื่องกับน�้ามัน	ลดลง	25.8%	ขณะที่ผลกระทบจากสงครามการค้าเริ่มชะลอลงแล้ว	เห็น
ได้จากการส่งออกสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบกลับมาเป็นบวกครั้งแรกใน
รอบ	13	เดือน	ที่	2.74%	เช่นเดียวกับแผงวงจรไฟฟ้าที่เริ่มขยายตัวในช่วง	2	เดือนที่ผ่าน
มา
	 นาทีสุดท้าย	มีแรงพยุง	ดัน	PTT	กลับมาเขียว	ท�าให้	SET	ไม่ยอมลง....เหอะๆ
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,591.86	จุด	ลดลง	4.97	จุด	หรือ	0.31%	มูลค่าการ
ซื้อขาย	47,152.79	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	3,315.36	ล้านบาท	บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	632.29	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ	360.29	ล้าน
บาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	2,322.77	ล้านบาท
 OSP	ส่งซิกรายได้ปี62	ทะลุเป้าที่วางไว้โต	5%	หลังก�าลังซื้อดีต่อเนื่อง	ชี้โรงงาน
ผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ที่เมียนมาร์	จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี้	และจะเริ่มด�าเนินการ
ผลิตอย่างเป็นทางการในไตรมาส	1/63	ตามแผนที่วางไว้	และ	ม.ค.63	เตรียมเปิดแผน
งาน-งบประมาณการลงทุนของปีหน้า	
	 ผู้บริหาร	MOONG ประกาศลดเป้ารายได้ปี	62	เหลือโต	8-10%	จากเดิมคาด
โต	10-15%	หลังศก.ท�าพิษ	ฉุดก�าลังซื้อผู้บริโภค	พร้อมคาดผลงาน	Q4/62	ดีกว่า	Q3/62	
จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
 APP	มั่นใจเข้าเทรดในตลาด	mai	วันแรก	22	พ.ย.นี้	ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
นักลงทุน	หนุนราคาเหนือจอง	จากราคาไอพีโอที่ตั้งไว้ระดับ	2.46	บาท/หุ้น	บล.ฟินัน
เซีย	ไซรัส	FA	และ	Lead	underwrite	เชื่อเป็นอีกหนึ่งหุ้นเด่นในตลาด	mai	ปีนี้	ที่ราคา	
IPO	2.46	บาท	มีค่า	P/E	Ratio	10.44	เท่า	ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้น
ฐานที่แข็งแกร่ง	แม่ทัพใหญ่	“ประภาส	ตั้งอดุลย์รัตน์”	ประกาศชัดพื้นฐานธุรกิจแน่นปึ้ก		
ตอกย�้าการเป็นหุ้น	Growth	Stock	สุดแกร่ง
	 เสาวคุณ	ครุจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	PORT	เผย	โครงการท่าเทียบเรือ

ระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์	คาดได้รับ	EIA	ไตรมาสแรกปี	63	ส่วนโครงการคลังสินค้า
ให้เช่า	ซึ่งเป็นการร่วมทุนในนาม	บริษัท	บางกอก	โลจิสติกส์	พาร์ค	จ�ากัด	ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเข้าส�ารวจและออกแบบพื้นที่	คาดเปิดบริการ	Q4/63
	 ตลท.ให้หน่วยลงทุนเพิ่มทุน	JASIF เข้าเทรด	22พ.ย.	บลจ.บัวหลวง	ในฐานะผู้
จัดการลงทุน	JASIF	มั่นใจนักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดี	เนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�าแสงครั้งนี้จะเพิ่มพอร์ตทรัพย์สินและสร้างผลการด�าเนินงานให้มีการเติบโต
มากขึ้น	....หลังจากเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่	1	แล้ว	จะท�าให้ประมาณการเงินปันส่วนแบ่ง
ก�าไรต่อหน่วยลงทุน	(Cash	Distribution	Per	Unit	หรือ	DPU)	ในปี	2563	ของ	JASIF	
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	1.0387	บาทต่อหน่วย...เรียกว่า	เช้าวันนี้	มาดู	ราคาJASIFและแม่	
JAS	ค่ะ
	 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา	CEO	หนุ่ม	ดร.	ต้น	“วีรพัฒน์	เพชรคุปต์”	น�าทีม	คันทรี่	กรุ๊ป	
ขึ้นรับ	2	รางวัล	ปิดหัวปิดท้ายในงาน	SET	in	the	
city	2019	ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจร๊า...	ว่าคนหนุ่มรุ่นใหม่
นี่ท�าอะไรก็รุ่งไปหม๊ด!!!!	เพราะหลังจากโบรกเกอร์สี
เขียวย่านสินธรรายนี้ปรับโครงสร้างการบริหารมา
พักใหญ่	วันนี้เริ่มผลิตออกออกผลงานให้เห็นแบบ
เด่นชัด...ทั้งงบผลประกอบการก็ดี	ล�าดับการซื้อ
ขายก็เด่น	มาแรงแซงทางโค้ง	แถมรางวัลก็เยอะ
แยะมากมาย	...ล่าสุดเพิ่งรับรางวัล	Most	Active	
Agent	ของตลาด	TFEX	พ่วงด้วยรางวัลอันดับ	2	
การเปิดบัญชี	TFEX	สูงสุดในงาน	SET	in	the	city	
2019	เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องการลงทุนซะขนาดนี้	ก็ขอปรบมือรัวๆ	ให้กับ	ดร.ต้นและ
ทีมงานไปเลยจ๊า
	 ผลประกอบการดีไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริง	ๆ	จ้า	...	เพราะในวันที่ค่าเงินบาทแข็ง
โป๊ก	บมจ.ฟอร์จูน	พาร์ท	อินดัสตรี้	หรือ	FPI	ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ที่ส่งออก
กว่า	138	ประเทศทั่วโลกของ	เฮียพอล	“สมพล	ธนาด�ารงศักดิ์”..	ยืนหนึ่งในเรื่องการ
บริหาร	จนท�าให้	FPI	สามารถดูแลและบริหารจัดการค่าเงินที่ผันผวนขึ้นลงได้อย่างสบาย
ตัว	แถมยังสามารถท�าก�าไรให้ผู้ถือหุ้นชื่นใจ	9	เดือนแรกโตแรงกว่า	36.53%	เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน	เรียกว่างานนี้ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยาก	แต่ผลลัพธ์ที่ออก
มาก็คุ้มค่าสุด	ๆ	ไปเลยใช่มั้ยคะเฮียพอล
	 จัดว่ากระแสมาแรงจริงๆ	ส�าหรับ	บมจ.วิลล่า	คุณาลัย	ภายใต้ชื่อย่อ	“KUN”	ผู้
ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบ	รายใหญ่ระดับต้นๆย่านบางบัวทอง	จ.นนทบุรี	
เพราะหลังประกาศความพร้อมเตรียมขายหุ้น	IPO	เพื่อเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม	เอ	ไอ	ได้ไม่นาน	ก็ประกาศข่าวดีจนน่าจับตา	ไม่ว่าจะเป็นงบ	9	เดือนแรก	ที่กวาด
ก�าไรสุทธิแตะ	43	ล้านบาท	ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี	แค่นั้นยังไม่พอ	มาตรการ
กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์	ก็วิ่งเข้าทาง	KUN		แบบจังๆ	ก็แหมโครงการคุณาลัย	บีกินส์	–	
คุณาลัย	บีกินส์2	เล่นสอดรับมาตรการที่อยู่อาศัยต�่ากว่าระดับ	3	ล้านบาท	ซะขนาดนี้
แล้วใครจะไม่หันมามอง	งานนี้ท�าเอา	CEO	คนเก่ง	“ประวีรัตน์	เทวอักษร”	ถึงกับเป็นปลื้ม	
เพราะก่อนที่จะมีการน�าเสนอขายหุ้น	บริษัทฯก็มีข่าวดี	2	เด้ง	ออกมาพร้อมๆกัน	มิหน�าซ�้า	
ยังแอบกระซิบอีกว่า	“คุณาลัย”	มีดีไม่ต้องโชว์มาก	เพราะของจริงจะสะท้อนทุกอย่างออก
มาให้เห็นในเร็วๆนี้	ไม่เชื่อบรรดา	FC	อดใจรออีกนิดนะคะ	

พยุง

บล.ทรีนีตี้	:	SAT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	20.00	บ.

บล.เคจีไอ	:	SQ	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.10	บ.

บล.เคจีไอ	:	SCB	แนะน�า	Outperform	ราคาพื้นฐาน	ที่	138.00	บ.

			บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CPALL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	92.50	บ.

			บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	HUMAN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.10	บ.

			บล.ฟิลลิป	:	EASTW แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.70	บ.

			บล.ฟิลลิป	:	SC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.75	บ.	
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เมื่อความจน	ความเหงา	ความเศร้า	ถูกกระแทกด้วยการบีบรัดจาก

สังคม	การถูกท�าร้ายร่างกาย	ท�าร้ายทางจิตใจ	เราอาจจะได้ผลผลิต

ที่เป็น	ปีศาจ	ในคราบมนุษย์

 

หนังเปรียบเทียบได้ดีกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์

มนุษย์ทุกคนอาจมี	ปม	ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กโดยที่เจ้าตัวเองก็

ไม่ได้ตั้งใจ

บางคนมีปมเรื่องฐานะ

บางคนมีปมเรื่องความรัก

บางคนมีปมเรื่องการถูกรังแก

บางคนมีปมเรื่องการถูกดูถูกเหยียดหยาม

หลายคนสร้างปมจนมาครอบตัวตน	บางคนเปลี่ยนปมกลายเป็น

โรคซึมเศร้า	บางคนจบชีวิตตัวเอง	บางคนเปลี่ยนไปเป็นคนที่มี

พฤติกรรมต่อต้านสังคม	บางคนไปลงความรุนแรง	ความโกรธแค้นที่

มนุษย์คนอื่น

แต่บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนปมให้กลายเป็นพลัง	พลังที่จะต้อง

ประสบความส�าเร็จ	โดยการมุมานะ	บากบั่น	พยายาม	อุตสาหะ	จน

ประสบความส�าเร็จด้วยเส้นทางที่ถูกต้อง

ตัวเรานี่แหละ	ที่เป็นคนเลือกเอง

ส�าหรับผม	หนังไม่ดาร์ก	ไม่เศร้า	ไม่หม่น	ตามที่เขาพูดกัน	แต่มัน

ท�าให้เราเข้าใจมนุษย์คนหนึ่งในมุมมองของปมภาวะทางจิตใจ

คนที่มีภาวะ	sensitive	ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเตือน

ตนเองไม่ให้ดิ่งลึกไปกับอารมณ์หนัง

แต่ส�าหรับหลายคน	ผมเชื่อว่า	เมื่อเราดูหนังเรื่องนี้จบ	เราอยากจะ

ปฏิบัติกับคนรอบข้างดีขึ้น

เราจะไม่ดูถูกคน	เราจะเข้าใจคนมากขึ้น

โค้ชซัน กระทรวง  จารุศิระ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค

JOKER By โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ
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