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GUNKUL คว้างานรับงานจ้างเหมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์จากกฟภ. มูลค่า 144 ลบ. 

CK คว้างานก่อสร้าง 

โครงการทางด่วนพระราม 3 มูลค่า 6.63 พันลบ. 

 ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัน
กุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
(GUNKUL) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) ได้พิจารณาตกลงให้ บริษัท กัน

กุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (GPD) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL รับงานจ้างเหมา

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จ�านวน 8 

สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณลงทุนประจ�าปี 2562 

ของ กฟภ. มูลค่างาน 144.4 ล้านบาท ระยะเวลา

โครงการ 400 วัน

 ทั้งนี้ประโยชน์ส�าคัญของโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์ (CSCS) คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือ

และเสถียรภาพการท�างานของระบบไฟฟ้า รองรับ

การขยายตัว ปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งยังรับประกัน

การเข้ากันได้ของอุปกรณ์จากหลายผู้ผลิต ภาย

ใต้มาตรฐานเดียวกัน  IEC 61850 ซึ่งเป็นการ

ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเพื่อให้รองรับการท�างานใน

อนาคตได้เป็นอย่างดี

 “ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณ กฟภ. ที่ให้ความไว้

วางใจบริษัทฯ ในการด�าเนินปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

(CSCS) ระยะที่ 3 ในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าโครงการดัง

กล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย เพิ่มความน่าเชื่อถือและ

สร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้มีศักยภาพมาก

ยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์และทีมงานของบริษัทฯ 

จึงมีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถท�าให้โครงการ

ส�าเร็จและด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุก

ประการ “ดร.สมบูรณ์ กล่าวในที่สุด

 ดร. อนุกูล ตันติมาสน์ 
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากร
มนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การ
ช่าง จ�ากัด (มหาชน) CK เปิดเผยว่า ขอ
แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า 
บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 
4 (งานโยธา) กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ ท�ากับบริษัทอื่นโดย
มีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

 วันที่ลงนาม 4 ธันวาคม 2562  
 มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 6,636,192,131.80 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ระยะเวลาแล้วเสร็จ ประมาณ 1,170 วัน
 ส�านักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ แนะน�า
ให้ "ซื้อ" CK เนื่องจาก 1) คาดงานในมือกลับมา
เพิ่มขึ้นอีกครั้ง 2) ผลการด�าเนินงานของบริษัท

ลูกเช่น BEM, CKP, TTW ที่ดีขึ้น และ 3) มูลค่า
กิจการของบริษัทลูกรวมกันสูงถึง 4.61 หมื่น
ล้านบาท หรือ 27.23 บาท/หุ้น สูงกว่าราคาหุ้น
ปัจจุบันของ CK มาก

 คาดผลประกอบการ 4Q19F อ่อนแอลง จาก
รายได้ของการก่อสร้างที่อ่อนแอ และเงินปันผล
ที่ลดลง ด้านอัตราก�าไรขั้นต้นจะลดลงเป็น 8% 
จากเดิมที่ 8.9% ในช่วง 3Q19 แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลประกอบการจะได้ปัจจัยหนุนจากโครงการ 
Xayaburi ที่เริ่มด�าเนินงานในไตรมาสนี้

 ปัจจุบัน CK มีงานในมือ 3.72 หมื่นล้าน
บาท แต่หากรวมโครงการทางด่วนพระราม 3 - 
ดาวคะนองแล้ว งานในมือในช่วงสิ้นปีจะเพิ่มขึ้น
เป็น 4.34 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ CK น่าจะ
ได้สัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 
3 สนามบินบางส่วน ท�าให้งานในมือจะเพิ่มขึ้น
กว่าเท่าตัว และบริษัทได้จับมือกับกลุ่ม CP ใน
การประมูลงานของสนามบินอู่ตะเภา แต่ด้วยการ
เปิด และเซ็นสัญญาของโครงการใหม่ที่ช้ากว่าคาด 

ท�าให้การรับรู้รายได้จะกลับมาในปี 2021F

 แนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 34 
บาท (SOTP) โดยมีความเสี่ยงคือ การก่อสร้างที่
ล่าช้า, โครงการใหม่ๆ ที่น้อยกว่าคาด, ต้นทุนการ
ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
                    
 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด  
ออกบทวิเคราะห์ เปิดเยว่า ยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" 
CK แต่ปรับลดราคาเปาหมายลงเป็น 27.50 บาท
จาก 32.00 บาท หลังจากที่เราได้ปรับลดประมาร
การก�าไรปี 2562-64 ลงเพื่อสะท้อนถึงความล่าช้า
ของขั้นตอนการประมูลและการเซ็นสัญญางาน
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และการปรับลดมูลค่า
หุ้น (derate) เชิง PBV ลงจากระดับ -1.5SD ต่อ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีสู่ระดับ -2SD ทั้งนี้ เรา
ชอบ CK ตรงที่มีศักยภาพที่ดีที่จะชนะการประมูล
งาน MRT สายสีส้ม และส่วนลดบริษัทโฮลดิ้งของ 
CK ในบริษัทลูกอย่าง BEM CKP และ TTW ที่แตะ
จุดต�่าในรอบ 3 ปี 
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TITLE ปิดโครงการซื้อหุ้น 

หลังคว้าหุ้นรวม 3,728,000 หุ้น ใช้เงิน 13.20 ลบ.

BJCHI ม่ันใจแนวโน้มผลงานปี62- 63 

กลับมาโตโดดเด่น รับอานิสงส์อุตสาหกรรมปิโตรฯ 

เร่ิมฟื้น ลุ้นผลประมูลประมูลโครงการใหม่กว่า 1.2 หม่ืนลบ.

 นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
TITLE เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งก�าหนด

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดย

เป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวัน

ที่30พฤศจิกายน 2562 โดยก�าหนดจ�านวนหุ้น

ที่จะซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 15 ล้านหุ้น คิด

เป็นร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้น

คืนไม่เกิน 99 ล้านบาท ตามรายละเอียดปราก

ฎในแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อ

บริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ลงวันที่ 17 

พฤษภาคม 2562 นั้น

 บัดนี้ได้ครบก�าหนดระยะเวลาในการซื้อหุ้น

คืนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว 

โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจ�า

นวน 3,728,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.56ของ

หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

13,209,944 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอประกาศ

สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

 ส�าหรับการจ�าหน่ายหนุ้ ท่ีซือ้ คืนตาม

โครงการซื้อหุ้น คืนในครงนี้้บริษัทฯจะน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และ

จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง บริษัทที่ซื้อหุ้นคืนจะสามารถจ�าหน่าย

หุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นก�าหนด 6เดือนนับแต่

การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี และ

ในกรณีที่บริษัทไม่จ�าหน่ายหรือจ�าหน่ายไม่หมด

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดก็ให้ด�าเนินการลดทุน

โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จ�า

หน่าย

 นายหยัง เจิน ลี ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารบริษัท บีเจซี เฮฟ
วี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) 
(BJCHI) เปิดเผยว่า มั่นใจว่าแนวโน้มผลการ

ด�าเนินงานในปี 2562- 2563 จะกลับมาเติบโต

อย่างโดดเด่นอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก๊าซและเหมืองแร่ที่ฟื้น

ตัว ส่งผลให้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ปัจจุบันมูลค่า

งานที่มีโอกาสชนะการประมูลนั้น มีมูลค่ารวม

ทั้งหมดกว่า 12,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่าง

มากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

 ล่าสุดได้รับงานใหม่เพิ่มเติมในโครงการ 

Santos ซึ่งเป็นโครงการจากลูกค้ารายเดิม

จากการที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก๊าซที่

ประเทศออสเตรเลียมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการท�างาน

ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้

มูลค่างานทั้งหมดที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) 

เพิ่มขึ้นถึง 3,500 ล้านบาท

 นอกจากนี้ จากการที่อุตสาหกรรมเหมือง

แร่ในประเทศออสเตรเลียที่ก�าลังพื้นตัว ผู้

พัฒนาโครงการรายใหญ่บางบริษัทมีการเพิ่ม

งบการลงทุนในการพัฒนาโครงการมากขึ้นใน

ปีหน้า ท�าให้บริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับงาน

ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่จากลูกค้าที่ประเทศ

ออสเตรเลียในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกัน

 ขณะผลการด�าเนินงานของบริษัทฯใน

ไตรมาส 9 เดือนแรก มีรายได้รวม 1,603 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นกว่า 104% เทียบช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน และมีก�าไรสุทธิ 22 ล้านบาท เทียบช่วง

เดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 160 ล้านบาท 

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานในมือที่เพิ่มขึ้นทั้ง

จากงานในต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งถือ

เป็นการพลิกกลับมามีก�าไรอีกครั้งในรอบ 3 ปี 

จากงานในมือที่เพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้ BJCHI ยังมีกระแสเงินสดใน

มือเกือบ 1,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้

สินต่อทุน (D/E) ในระดับที่ต�่าเพียง 0.21 เท่า 

ตอกย�้าถึงสถานะการเงินของบริษัทที่มีความ

แข็งแกร่ง
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SFLEX ก�าหนดราคา IPO ที่ 3.88 บาท/หุ้น ระดม

ทุน 426.80 ล้านบาท เงินที่ได้น�าไปลงทุนซื้อ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) 

สร้างคลังสินค้า คืนหนี้สถาบันการเงิน รวมทั้ง

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน “ปรินทร์ธรณ์ อภิธนา

ศรีวงศ์” แม่ทัพใหญ่ มั่นใจ SFLEX  เป็นผู้ผลิต

และจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้น

น�าในประเทศไทย และมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�า

ในธุรกิจ Flexible Packaging ในกลุ่มประเทศ 

CLMV ด้าน “สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้

อ�านวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินและแกนน�าการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย ย�้าราคาไอพีโอสะท้อนพื้น

ฐานที่แข็งแกร่ง และสอดคล้องกับสภาวะของ

ตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน  มั่นใจ SFLEX จะได้

รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน พร้อมควง Co-

Underwriters 8  แห่ง ร่วมเสนอขายหลักทรัพย์ 

เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคมนี้ และ

คาดว่าจะเข้าซื้อขายใน SET 19 ธันวาคม 62

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้

จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ SFLEX เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้

ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  จ�านวน 110 

ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ในราคา 

3.88 บาทต่อหุ้น โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชน

จ�านวน 99 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.15 และ

เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขอ

งบริษัทฯ จ�านวน 11 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68 

ซึ่งหุ้นทั้งสองส่วนจะเสนอขายในราคาเดียวกัน 

โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 

2562 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ว่า  “SFLEX” 

การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่ายอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลัก

ทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน), 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด, บริษัทหลัก

ทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 

พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เม

อร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลัก

ทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน), 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด และ บริษัท

หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับราคาหุ้นดังกล่าวบริษัทฯมองว่าเป็นราคา

ที่เหมาะสม โดยมี P/Eอยู่ที่ 24.5 เท่า  ซึ่งบริษัทฯ

มองว่าปัจจุบันไม่มีคู่แข็งที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกับ

บริษัทฯ มีเพียงบริษัทฯข้ามชาติเท่านั้น โดยมี P/

Eอยุ่ที่ระหว่าง 25-27 เท่า และที่ส�าคัญกลุ่มลูกค้า

ของบริษัทฯจะเป็นรายใหญอยู่ในระดับ Aจนถึง 

B+ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท และ

บริษัทฯมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 4.5% 

ราคาไอพีโอที่หุ้นละ 3.88 บาท ถือเป็น

ระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และ

สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์

ในปัจจุบัน โดย SFLEX ถือเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้นน�า

ในประเทศ มีลูกค้าหลักเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศ ไม่ว่า

จะเป็น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด, 

บริษัท นีโอแฟคทอรี่ จ�ากัด, บริษัท ไลอ้อน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ไอ.พี. แมนู

แฟคเจอริ่ง จ�ากัด เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคชั้นน�าเหล่านี้มีกระบวนการในการ

คัดเลือกผู้จัดจ�าหน่าย (Supplier) ที่มีมาตรฐาน

สูง การที่บริษัทฯ เป็นสามารถเข้าไปเป็นหนึ่งใน

ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าดัง

กล่าวได้จึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ของบริษัทฯ อย่างมาก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง

มาตรฐานของสินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับ

จากคู่ค้าระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง

มีการท�างานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการ

พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของ

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท�าให้

ยอดขายที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องและแข็งแกร่ง นอกจากนี้  บริษัทฯ ยัง

เดินหน้าขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนของบรรจุ

ภัณฑ์ส�าหรับสินค้าอุปโภค และขยายตลาดไป

ยังกลุ่มบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าบริโภคมากขึ้น 

โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนยอดขายจากบรรจุภัณฑ์

ส�าหรับสินค้าบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 15.23% ในปี 

2561 เป็น 20.18% ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562  

ผมจึงมั่นใจว่าหุ้นของ SFLEX จะได้รับการตอบ

รับที่ดีจากนักลงทุน” นายสมภพ กล่าว (มีต่อ)

SFLEX เคาะราคาไอพีโอท่ี 3.88 บ./หุ้น 

จองซื้อ 11-13 ธ.ค. น้ี เล็งเทรด SET 19 ธ.ค.62
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นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส
ตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SFLEX เปิดเผยถึง แผนการระดมทุนในครั้ง

นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบริษัทฯ 

โดยเตรียมน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งสิ้น

จ�านวน 426.80 ล้านบาท ไปใช้ซื้อเครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฟิล์ม

ประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) 

ประมาณ 140 ล้านบาท พร้อมกันนี้ จะน�าเงิน

ไปลงทุนสร้างคลังสินค้าประมาณ 50 ล้านบาท 

รวมถึงน�าไปช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการ

เงินประมาณ 95 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะ

น�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

ธุรกิจ

“กลยุทธ์ในช่วงต่อจากนี้ SFLEX  มีเป้าหมายที่

ต้องการเป็นผู้น�าทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ทั้งใน

ประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมี

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญ คือ การสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) 

กับลูกค้าในระยะยาว นอกเหนือจากการซื้อ

ขายสินค้าระหว่างกันแล้ว บริษัทยังร่วม

กับลูกค้าในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบ

สนองต่อโจทย์ความต้องการของลูกค้าและ

สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

(Value Added) โดยการน�าเสนอแนวคิดเกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น 

บริษัทฯ ยังมีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้อง

กับแนวโน้มของตลาด Flexible Packaging ที่

หันมาใช้วัตถุดิบรีไซเคิล และการใช้วัตถุดิบที่

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ของบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาวัตถุดิบให้สามารถรองรับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้

สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดัง

กล่าวไว้แล้ว” นายปรินทร์ธรณ์ กล่าว

ส�าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559-

2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,181.01 ล้านบาท 

1,353.33 ล้านบาท 1,374.25 ล้านบาท ในขณะ

ที่มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 33.29 ล้านบาท 146.63 ล้าน

บาท 136.11 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับงวด 

9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม

จ�านวน 943.22 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิจ�านวน 

46.42 ล้านบาท 

SFLEX เคาะราคาไอพีโอท่ี 3.88 บ./หุ้น 
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บล.ทิสโก้เปิดชื่อหุ้นปันผลเด่นปี 63 แนะถึงจังหวะเหมาะเข้าซื้อ 

- มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาด 4%

 บล.ทิสโก้ชี้เงิน LTF และ RMF อาจเข้าซื้อ

หุ้นไทยน้อยกว่าคาด หลังปัจจัยลบรุมเร้า แนะ

อาศัยจังหวะหุ้นไทยย่อตัวทยอยซื้อหุ้นปันผล

เด่นเข้าพอร์ต กางสถิติในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 

ของทุกปี หุ้นปันผลให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด

ประมาณ 4% 

 นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล 
ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงาน
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat 

Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO 

Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2562 ประเมินว่าเม็ดเงินจากกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ (RMF) จะไหลเข้าซื้อหุ้นไทยน้อยกว่าที่

คาด หลังภาวะเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณอ่อนแอ

ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังการใช้

จ่าย รวมถึงระมัดระวังเรื่องการลงทุนมากขึ้น 

ประกอบกับรูปแบบการออกกองทุนรวมใหม่ที่

จะมาทดแทน LTF มีความล่าช้า อาจส่งผลกระ

ทบต่อเม็ดเงินไหลเข้าในปีนี้

 ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะมีเงิน 

LTF เข้าซื้อหุ้นไทยประมาณ 2 หมื่นล้านบาท 

ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะมีเงินเข้าซื้อที่ 2.5 

หมื่นล้านบาท ขณะที่ RMF คาดว่าจะมีเงินไหล

เข้าเพียง 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะมี

เงินไหลเข้าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท 

 อย่างไรก็ตาม แม้บรรยากาศการลงทุน

โดยรวมจะยังคงย�่าแย่อยู่ แต่บล.ทิสโก้มองว่า

ในช่วงที่หุ้นไทยย่อตัวนี้ เป็นจังหวะที่ดีในการ

ทยอยเข้าซื้อหุ้นปันผล เพราะจากการศึกษา

ความเคลื่อนไหวหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล

สูง โดยใช้ดัชนี SETHD TRI (ย่อมาจาก SET 

High Dividend Total Return Index) ซึ่ง

เป็นตัวแทนหุ้นพื้นฐานดีที่มีการจ่ายเงินปันผล

สูง 30 ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่รวมผล

ตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและ

เงินปันผลแล้ว เปรียบเทียบกับความเคลื่อนไหว

ของตลาดโดยรวม (SET TRI) พบว่า ในช่วง

เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี หุ้น

ปันผลมักจะให้ผลตอบแทนรวมดีกว่าตลาด

ประมาณ 4% 

 “ผลตอบแทนจากเงินปันผลถือว่าเป็น

เสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดหุ้นไทย โดยในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากเงินปันผล

ของตลาดหุ้นไทยนอกจากจะชนะอัตราเงินเฟ้อ

แล้ว ยังให้ผลตอบแทนดีกว่าอัตราดอกเบี้ย

ด้วย ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศก็อยู่ในระดับต�่ามาก โดยอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของ

ไทย และสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 1.7% และ 

1.8% ตามล�าดับ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยกับ

ตลาดหุ้นต่างประเทศ พบว่าอัตราผลตอบแทน

เงินปันผลของหุ้นไทยอยู่ในระดับกลางถึง

ค่อนข้างสูง โดยตลาดหุ้นไทยคาดว่าจะให้ผล

ตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 3.1% ขณะที่

ตลาดหุ้นต่างประเทศมักจะมีผลตอบแทนจาก

เงินปันผลโดยเฉลี่ยราว 2.8%” นายอภิชาติ

กล่าว 

 ส�าหรับหุ้นปันผลเด่นแนะน�าของปี 2563 

เรียงล�าดับตามผลตอบแทนที่คาดว่าบริษัท

เหล่านี้จะจ่ายเงินปันผลปี 2563 จากมากไป

หาน้อย ได้แก่  KKP, TVO, AP, QH, MAJOR, 

SCB, SCC และ BBL ซึ่งหุ้นแต่ละตัวที่บล.ทิสโก้

คัดเลือกมานั้น นอกจากจะพิจารณาจากหุ้นที่มี

ประวัติการจ่ายเงินปันผลดีอย่างสม�่าเสมอแล้ว 

ยังพิจารณาในแง่ของโอกาสที่ราคาหุ้นแต่ละ

ตัวจะปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันด้วย เพื่อให้นัก

ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีทั้งในแง่ของ

เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น

 ส่วนหุน้แนะน�าในเดอืนธนัวาคมจะเน้นเลอืก

หุ้นขนาดใหญ่ (Selective Buy) ที่มีประเด็นการ

ลงทุนเด่นอย่างชัดเจน ได้แก่ หุ้นขนาดใหญ่ที่มี

สภาพคล่องซื้อขายสูงที่น่าจะเป็นเป้าหมายการ

ลงทุนของเม็ดเงิน LTF & RMF แนะน�า CPALL, 

MINT, SCB และ SCC หุ้นปันผลที่อยู่ใน SETHD 

Index ที่มักปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดในช่วง 

3-4 เดือนข้างหน้า แนะน�า  AP, KKP, SCB 

และ SCC และ หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 Index 

แนะน�า VGI โดยสรุป หุ้นที่บล.ทิสโก้แนะน�าใน

เดือน ธันวาคม 2562 คือ AP, CPALL, KKP, 

MINT, SCB, SCC และ VGI 
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กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงิน Cash back ชิมช้อปใช้ 

งวดแรก 15 ธ.ค. 62 นี้

 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 63 โดยกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการรับสมัคร

ร้านค้าเข้าร่วมมาตรการ ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนไปถึงวันที่ 15 ม.ค. 63 ที่กรมบัญชีกลางและส�านักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ส�าหรับผู้ใช้สิทธิ์ที่

ได้จ่ายเงินจากกระเป๋า G-Wallet 2 ไปก่อนแล้วนั้น จะได้รับเงินชดเชย หรือเงินคืน (Cash Back) ดังนี้

 งวดแรก วันที่ 15 ธ.ค. 62 ซึ่งเป็นรอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 30 พ.ย. 62

 งวดสอง วันที่ 15 ม.ค. 63 ซึ่งเป็นรอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 62

 งวดสาม วันที่ 15 ก.พ.63 ซึ่งเป็นรอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค. 63

 ซึ่งเงินคืน (Cash Back) ได้ก�าหนดคืนตามเงื่อนไขของมาตรการ คือ 15% ส�าหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และอีก 20% ส�าหรับการใช้จ่าย

ตั้งแต่ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยผู้ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบยอดเงินคืนของตนเองได้ที่ app เป๋าตัง แล้ว

สามารถโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีของตนเองผ่าน Internet Banking ได้

 "ขอให้ผู้ใช้สิทธิ์พิจารณาก่อนการใช้จ่าย ว่าร้านค้าที่จะไปซื้อสินค้าหรือบริการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เข้าร่วมมาตรการที่ได้สิทธิ์ในกระเป๋า 

G-Wallet 2 ด้วย เพื่อผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับเงินชดเชย ทั้งนี้ ร้านค้าที่ได้สิทธิ์ในกระเป๋า G-Wallet 2 จะเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการที่เป็นประเภท 

ชิม ช้อป หรือ ใช้ ที่มิใช่เป็นร้านขายสินค้าบริการทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้า และขอฝากผู้ใช้สิทธิ์ใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการด้วย" 

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร 

"HMPRO" ที่ "AA-" แนวโน้ม "Stable"

 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิต
องค์กรของ บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ 

"AA-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดย

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนสถานะในการแข่งขันที่

แข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยว

กับบ้านในประเทศไทย รวมไปถึงความสามารถใน

การท�าก�าไรที่ดีขึ้นและความสามารถในการสร้าง

กระแสเงินสดจ�านวนมากของบริษัท ทั้งนี้ การ

พิจารณาอันดับเครดิตยังค�านึงถึงความท้าทายที่

เกิดจากการแข่งขันที่รุนแรง และการเติบโตที่ลด

ลงของเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

 ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับเครดิต

สถานะในการแข่งขันที่แข็งแกร่งด้วยยอดขายที่

เติบโตต่อเนื่องและอัตราก�าไรที่มีเสถียรภาพ

บริษัทเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน

ในประเทศไทยซึ่งมียอดจ�าหน่ายรวมอยู่ในอันดับ

ที่ 1 ในอุตสาหกรรมมายาวนานมากกว่าทศวรรษ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมทั้ง 

6 ราย ได้แก่ "โฮมโปร", กลุ่มซีอาร์ซี ("โฮมเวิร์ค" 

และ "ไทวัสดุ"), "สยามโกลบอลเฮ้าส์", "ดูโฮม", 

"บุญถาวร", และ "อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์"

 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 61.6 หมื่น

ล้านบาทในปี 2561 จาก 1.85 หมื่นล้านบาทใน

ปี 2551 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีที่

ระดับ 13.5% บริษัทมีความสามารถในการท�าก�าไร

ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทมี

อัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจ�าหน่ายอยู่ในช่วงระหว่าง 14.0%-

16.5% ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสูงกว่า

ผู้ประกอบการรายใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมที่มี

อัตราก�าไรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8%-9% 

 ยอดขายจากสาขาเดิมยังคงอ่อนตัว  

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในระดับต�่า

เช่นในปัจจุบันเมื่อประกอบกับราคาสินค้าทางการ

เกษตรที่ยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระ

ทบในทางลบต่อการเติบโตของยอดขายจากสาขา

เดิมของผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน

ส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงบริษัทด้วย ทั้งนี้ ยอดขายจาก

สาขาเดิมของบริษัทเติบโตเพียง 1.1% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปี 2561 และเติบโตในอัตรา 

2.2% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลจากการที่

บริษัทมียอดขายที่ค่อนข้างสูงจากสินค้าในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ท�าความเย็นและป้องกันมลพิษทาง

อากาศ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันจะส่ง

ผลกระทบท�าให้อุปสงค์ภายในประเทศในปี 2562 

ยังคงอ่อนตัวลง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ของไทยจะเติบโตที่ระดับ 2.8% ในปี 2562 โดย

ปรับตัวลดลงจากระดับ 4.1% ในปี 2561 นอกจาก

นี้ ธปท. ยังคาดการณ์ด้วยว่าการบริโภคของภาค

เอกชนภายในประเทศจะเติบโตที่ระดับ 3.8% ในปี 

2562 โดยลดลงจากระดับ 4.6% ในปี 2561

 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะ

เติบโตที่ระดับ 1.4% ในปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน และจะเติบโตที่ระดับ 4% ต่อ

ปีในช่วงระหว่างปี 2563-2565 นอกจากนี้ ทริส

เรทติ้งยังคาดว่าอัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี 

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่ายของบริษัทจะอยู่

ที่ระดับประมาณ 14% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าด้วย

 การปรับสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มก�าไร

 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทยังคงพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องโดยมาอยู่ที่ระดับ 29.3% ในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2562 จากเดิมที่ระดับ 28.7% ใน

ช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเกิดจากการปรับสัดส่วน

ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าโฮมโปร โดยรายได้จากกลุ่ม

สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและสินค้าน�าเข้า

ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่สูงกว่านั้นมีสัดส่วนคิดเป็น 

19%-20% ของยอดขายรวมของบริษัทในช่วงปี 

2561 จนถึงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ใน

การนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของ

สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและสินค้าน�าเข้า

ให้เป็น 25% ของรายได้รวมในระยะยาว (มีต่อ)
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร 

"HMPRO" ที่ "AA-" แนวโน้ม "Stable"

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ในระดับที่

บริหารจัดการได้

 บริษัทมีความพยายามในการปรับปรุงการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมาโดย

ตลอด โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารต่อรายได้รวมของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่

ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่าง 21%-22% ในช่วง 5 ปีที่

ผ่านมา ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจาก

การมีคลังสินค้าใหม่ในปี 2562 ยังได้รับการชดเชย

จากการที่บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนจากการมี

สาขาจ�านวนมากและความสามารถในการควบคุม

ค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและการบริหาร

จัดการสาธารณูปโภคอีกด้วย

 ภาระหนี้เพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับที่รับได้ 

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินรวมต่อเงินทุน

ของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 45.3% ณ เดือน

กันยายน 2562 จาก 43.4% ณ สิ้นปี 2561 

เนื่องจากบริษัทมีการใช้เงินลงทุนตามแผนค่าใช้

จ่ายลงทุนที่มากขึ้น 

 บริษัทมีแผนการที่จะเปิดสาขาในทุกรูปแบบ

รวมทั้งสิ้น 111-150 สาขาในระยะปานกลาง ทั้งนี้ 

คาดว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายลงทุนที่ระดับ 4-5 พัน

ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2562-2565 โดยเพิ่ม

จาก 2.9 พันล้านบาทในปี 2561 ดังนั้น จึงเป็นที่

คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของ

บริษัทจะยังคงอยู่ที่ระดับ 42%-45% ในระหว่างปี 

2562-2565 จาก 43.4% ในปี 2561

 บริษัทจะใช้เงินสดจากการด�าเนินงานของ

บริษัทและเงินกู้ยืมใหม่มาใช้ส�าหรับการลงทุนดัง

กล่าว ทริสเรทติ้งคาดว่ากระแสเงินสดเพื่อรองรับ

ภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่

อัตราส่วนเงินทุนจากการด�าเนินงานต่อหนี้สิน

ทางการเงินของบริษัทจะคงอยู่ในช่วงระหว่าง 

46%-52% ในช่วงระยะ 2-3 ปีข้างหน้า 

 มีสภาพคล่องที่เพียงพอ

บริษัทมีวงจรเงินสดติดลบซึ่งหมายความว่าบริษัท

มีเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกินจ�านวนมาก บริษัท

มีอ�านาจในการต่อรองกับเจ้าหนี้การค้าค่อนข้าง

สูงจากการที่บริษัทมีความแข็งแกร่งจากการ

ประหยัดจากขนาด ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีการ

ควบคุมระดับสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าอย่าง

ระมัดระวัง 

 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยังคงมีสภาพ

คล่องที่เพียงพอในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ 

ทริสเรทติ้งมีสมมติฐานพื้นฐานส�าหรับมีก�าไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า

ตัดจ�าหน่ายของบริษัทที่ประมาณ 9.5 พันล้าน

บาทถึง 1.0 หมื่นล้านบาทต่อปี ในการนี้ บริษัท

มีก�าหนดการที่จะต้องช�าระหนี้ที่จ�านวน 4-6 พัน

ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2562-2565 โดยที่ ณ 

เดือนกันยายน 2561 บริษัทมีเงินสดในมือและเงิน

ลงทุนระยะสั้นจ�านวน 2.3 พันล้านบาท

 สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

 + รายได้รวมของบริษัทจะเติบโตที่ระดับ 

1%-4% ในระหว่างปี 2562-2565 

 + อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรก่อน

ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

จ�าหน่ายจะอยู่ที่ระดับ 30% และ 14% ตามล�าดับ

 + ค่าใช้จ่ายลงทุนรวมจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 

พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2562-2565

 + สมมติฐานอื่น ๆ เป็นไปตามแนวโน้มใน

อดีต

 แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" 

สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัท

จะสามารถรักษาสถานะผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกสินค้า

เกี่ยวกับบ้านในประเทศไทยได้ต่อไป อีกทั้งยังคาด

ว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้แม้ว่าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจก็ตาม

 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัท

สามารถเพิ่มกระแสเงินสดในขณะที่ยังคงสามารถ

รักษาความแข็งแกร่งของงบการเงินเอาไว้ได้ ใน

ทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจปรับลดลงหาก

บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ลดลงต�่ากว่าคาด 

หรือหากระดับภาระหนี้ของบริษัทสูงขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการขยายการลงทุน

อย่างมากหรือการมีผลการด�าเนินงานที่ปรับตัว

ลดลงก็ตาม

 เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

 - วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 

กรกฎาคม 2562

 - อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการ

ปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

 - Group Rating Methodology, 10 

กรกฎาคม 2558

 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) (HMPRO)

อันดับเครดิตองค์กร: AA-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
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สร้างวินัยการออมผ่านกองทุน SSF

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 การลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF จะไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยจะ

ไม่สามารถน�าเงินค่าซื้อหน่วยตั้งแต่ 1 มกราคม 

2563 ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 

แต่การยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีครั้งนี้ไม่ได้

เป็นการยกเลิกกองทุนที่มีอยู่ ดังนั้น ผู้ถือหน่วย 

LTF ยังคงลงทุนในกองทุนดังกล่าวต่อไปได้

 ยกเลิกสิทธิภาษี แต่ยังต้องถือ LTF ให้ครบ

เงื่อนไข

 ย้อนกลับไปเมื่อปี 2547 รัฐบาลมีนโยบายใน

การจัดตั้ง LTF และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้

ลงทุน โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องถือครองหน่วยลงทุน

ให้ครบ 5 ปีปฏิทิน -ในปี 2559 รัฐบาลได้ขยาย

ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจนถึงปี 2562 

และปรับปรุงเงื่อนไขการถือครองเป็น 7 ปีปฏิทิน

 ดังนั้น ผู้ถือหน่วยที่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ไปแล้ว ยังจ�าเป็นต้องท�าตามเงื่อนไขการถือครอง

ให้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือ 7 ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

(เช่น หน่วยลงทุนที่ซื้อในปี 2559 จะสามารถขาย

ได้ในปี 2565)โดยหากขายหน่วยลงทุนก่อนครบ

ก�าหนดจะท�าให้เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ

ไปแล้ว และต้องปฏิบัติ ดังนี้

 น�าเงินภาษีทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นไปคืนให้

กับสรรพากร และเสียค่าปรับ 1.5% ต่อเดือน (นับ

ตั้งแต่เดือนที่ได้คืนภาษีจนถึงเดือนที่น�าภาษีไปคืน) 

และ

 

 หากมีก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ต้อง

น�าเงินก�าไรที่ได้ไปรวมค�านวณเป็นเงินได้ในปีที่ขาย

คืน เพื่อเสียภาษีเงินได้ (ถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องเสีย

ภาษี)

 LTF ในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 3.9 แสน

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.3% ของมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market 

capitalization) โดยมีปริมาณเงินเข้ากอง LTF 

เฉลี่ยต่อปี 2.6 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 0.15% 

ของ market cap

 กองใหม่ SSF ได้สิทธิลดหย่อนวงเดียวกับ

การลงทุนเพื่อการเกษียณ

 สิทธิลดหย่อนภาษีของ LTF จะหมดไป แต่

รัฐบาลมอบ “ของขวัญ” กล่องใหม่มาแทนที่ นั่น

คือ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings 

Fund: SSF) เพื่อส่งเสริมการออมส�าหรับทุกคน

รวมถึงผู้เริ่มต้นท�างาน กองทุนใหม่นี้มีนโยบาย

ลงทุนที่หลากหลายไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่หุ้น

เท่านั้น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยง

ได้แตกต่างกัน รวมทั้งไม่ได้ก�าหนดให้ต้องลงทุน

ต่อเนื่อง จึงมีความยืดหยุ่นส�าหรับผู้ลงทุนที่อาจ

มีเงินออมไม่แน่นอน โดยผู้ลงทุนจะต้องถือครอง

หน่วยลงทุนให้ครบ 10 ปี (นับวันชนวัน) ซึ่งคาด

ว่าจะเริ่มมีกอง SSF ออกมาเสนอขายในต้นปี 

2563

 ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของ 

SSF ได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินแต่

ไม่เกิน 200,000 บาท โดยจะถูกนับรวมอยู่ใน

วงเดียวกับการลงทุนเพื่อการเกษียณ (กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ประกันแบบบ�านาญ 

เป็นต้น) ที่ก�าหนดวงเงินรวมสูงสุดต้องไม่เกิน 

500,000 บาท ตัวอย่างเช่น เงินได้ 50,000 บาท

ต่อเดือน รายได้ต่อปีคือ 600,000 บาทลงทุนใน 

SSF ได้ 600,000 x 30% = 180,000 บาท

 

 การปรับปรุงสิทธิลดหย่อน RMF

 รัฐบาลได้ขยายเพดานการลงทุนในกองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF จากเดิม 15% 

เป็น 30% ของเงินได้พึงประเมิน ท�าให้ผู้มีราย

ได้ที่มีศักยภาพสามารถออมได้มากขึ้น ตัวอย่าง 

เงินได้ 50,000 บาทต่อเดือน รายได้ต่อปี คือ 

600,000 บาทลงทุนใน RMF เดิมได้ 600,000 x 

15% = 90,000 บาท ใหม่ได้ 600,000 x 30% 

= 180,000 บาท และเมื่อรวมกับ SSF ผู้ลงทุน

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ถึง 360,000 บาท 

นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกเงินลงทุนขั้นต�่า 5,000 

บาท แต่ผู้ลงทุนยังคงต้องมีการลงทุนต่อเนื่องทุก

ปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน)

 ความส�าเร็จในการสร้างวินัยการออมของ

ประชาชนผ่านการลงทุนในครั้งนี้ ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มองเห็นโอกาสอันดีเพื่อช่วย

กันสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงให้แก่คนใน

ชาติของเรา

 โดย นางสาวจอมขวัญ คงสกุล, CFA CAIA 

ผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีม

โฆษก และฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
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 แม่มดน้อยภาคพิสดาร มาแล้วคร้าแม้ว่าอากาศช่วงนี้จะหนาวแค่ไหน แม่มด
น้อยก็ยังบินไปเสาะหาข่าวมาเม้าท์มอยหอยสังค์กับแฟนคลับแมกกาซีนหุ้นอิน
ไซด์ทุกๆ วัน ว่าแต่ช่วงนี้บ้านเราอากาศเย็นลงแบบได้สัมผัสลมหนาว อุณหภูมิลด
ต�่าลง แม่มดน้อยก็ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
เข้าไว้นะคร้าาาา...... 
 วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,558.99 จุด ลดลง 6.46 จุด 
หรือ 0.41% มูลค่าการซื้อขาย 41,141.76 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อ
สุทธิ 711.32 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 383.81 ล้านบาท นัก
ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,614.51 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 
1,287.00 ล้านบาท 
 บล.ทิสโก้ ชี้เป้าหุ้นแนะน�าในเดือนธันวาคมจะเน้นเลือกหุ้นขนาดใหญ่ 
(Selective Buy) ที่มีประเด็นการลงทุนเด่นอย่างชัดเจน ได้แก่ หุ้นขนาดใหญ่
ที่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่น่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของเม็ดเงิน LTF & 
RMF แนะน�า CPALL, MINT, SCB และ SCC หุ้นปันผลที่อยู่ใน SETHD Index ที่
มักปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า แนะน�า  AP, KKP, 
SCB และ SCC และ หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 Index แนะน�า VGI โดยสรุป หุ้น
ที่บล.ทิสโก้แนะน�าในเดือน ธันวาคม 2562 คือ AP, CPALL, KKP, MINT, SCB, 
SCC และ VGI  
 RATCH แจ้งโรงไฟฟ้าพลังน�้าเซเปียน - เซน�้าน้อย ใน สปป.ลาว ขนาด

ก�าลังการผลิต 410 เมกะวัตต์ ซึ่งด�าเนิน
การโดย บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้า
น้อย จ�ากัด ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้วและเริ่มรับรู้รายได้ตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
 TITLE ประกาศปิดโครงการซื้อหุ้น 
หลังคว้าหุ้นรวม 3,728,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.56 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,209,944 

บาท ส่วนการจ�าหน่ายหุ้นที่้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้น คืนในครงนี้้บริษัทฯจะน�า
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 "เอกชัย ชัยตระกูลทอง" บิ๊ก STC ลั่นปี 62 ปีทองธุรกิจ Q4/62 เป็นช่วง
ไฮซีซั่นหนุนงานในมือจ่อรอส่งมอบเพียบ ขณะที่ งบ 9 เดือนก�าไรทุบสถิติ หนุน
ความมั่นใจนักลงทุน STC เดินหน้าเติบโตแข็งแกร่ง และมั่นคงไปถึงปีหน้า รับ
โอกาสจากบิ๊กโปรเจ็กต์งานภาครัฐ และงานเอกชนฟื้นตัว มีการลงทุนระยะยาวไม่
ต�่ากว่า 5 ปีจากนี้ บทวิเคราะห์ ระบุ หุ้น STC น่าสนใจ ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 
1.38 บาทต่อหุ้น
 SUPER เป็นปลื้ม ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรระดับน่าลงทุน
ที่ "BBB-" พร้อมปรับมุมมองแนวโน้มขึ้นเป็น" positive "จาก Stable ตอกย�้า
ฐานะการเงินแข็งแกร่ง ความสามารถท�าก�าไรดี มีแหล่งเงินทุน หนุนสภาพคล่อง 
รองรับแผนขยายธุรกิจในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ฟาก "จอมทรัพย์ โลจายะ” มั่นใจ
ในศักยภาพและพร้อมที่ก้าวขึ้นไปสู่บริษัทชั้นน�าในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนใน
อนาคตได้อย่างแน่นอน
 เสี่ยสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย แห่ง CHO หลังสร้างผลการด�าเนินงานใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 มีก�าไรสุทธิ 53.62 ล้านบาท ล่าสุดอัพเดทงานใน
มือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า จ�านวน 1,896 ล้านบาท พร้อมลุยเดินหน้า
ขยายศูนย์ซ่อมบ�ารุง “สิบล้อ 24 ชม.” อีก 5 แห่งในปี 2563-2565 คร้า.......
 BJCHI พร้อมกลับมายิ่งใหญ่ อานิสงส์อุตสาหกรรมปิโตรฯ เริ่มฟื้น หนุน
ผลงาน 9 เดือนแรกพลิกมีก�าไรในรอบ 3 ปี ด้านผู้บริหาร “หยัง เจิน ลี” โชว์งาน
ในมือแน่นกว่า 3.5 พันล้านบาท ลุ้นผลประมูลประมูลโครงการใหม่ทั้งในและต่าง
ประเทศมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท หนุนงานปี 62-63 เติบโตแข็งแกร่ง
 กองทรัสต์ WHART เสนอขายหุ้นกู้ต่อกลุ่มนักลงทุนสถาบัน จ�านวน 
1,500 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2562 ทุบสถิติ นักลงทุนแห่จองล้นเกินกว่า 2 เท่า 
ขณะที่ทริสเรทติ้ง ออกโรงการันตี จัดอันดับเครดิต “A” ด้วยแนวโน้มอันดับ
เครดิต “Stable” สะท้อนถึงสินทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ที่มีคุณภาพสูงมี
รายได้ที่มั่นคงในระยะยาว จากรายได้ค่าเช่า มีความเสี่ยงต�่า ด้าน CEO “นฤมล 
ตันตยาวิทย์” ส่งสัญญาณการลดต้นทุนทางการเงินจะช่วยเพิ่มศักยภาพการ
เติบโตอย่างมั่นคง เป็นหนึ่งในผู้น�าในอุตสาหกรรมกองทรัสต์ประเภทคลังสินค้า 
โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของประเทศ 

ชี้เป้า

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : LPN แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่ 3.80 บ.

บล.ฟิลลิป : DTAC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 63.00 บ.

บล.เคจีไอ : LPH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.45 บ.
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สมการข้อนี้ ผมสังเกตเห็นจากคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต สิ่งที่น่ากลัว

ส�าหรับมนุษย์คนหนึ่ง โดยเฉพาะเพศชาย ไม่มีใครอยากถูกเรียกว่า 

ไอ้ขี้แพ้ ( The loser ) ถ้าลองไปเรียกใครว่า ไอ้ขี้แพ้ ค�านี้เหมือน

เป็นค�าดูถูกอย่างรุนแรง ยิ่งกว่าด่าว่าด้วยซ�้า ถ้าเราไม่อยากตกอยู่ใน

สภาพนั้น มีแค่สองอย่างที่เราต้องหลีกเลี่ยง

1.เลิกเป็นคนขี้เกียจ

ความลับของการเป็นคนขี้เกียจ ง่ายนิดเดียว คือลองนอนเล่น

โทรศัพท์ไปเรื่อยๆ ไม่ท�าอะไรเลยสักสัปดาห์นึง เราจะกลายเป็นคนขี้

เกียจขึ้นมาทันที นิสัยความขี้เกียจ อันตรายมาก เพราะถ้ามันติดคน

ไหน เมื่อไหร่ มันเป็นเหมือนโรคติดต่อเรื้อรัง และนานวันเข้า ความ

ขี้เกียจจะทวีคูณขึ้นมาทับถมกันจนแกะออกยาก ถ้ารู้สึกขี้เกียจอ่าน

หนังสือ ให้เริ่มที่การอ่านหนังสือทันที แม้จะขัดกับความรู้สึกก็ตาม 

ถ้าขี้เกียจออกก�าลังกาย ให้ไปออกก�าลังกายทันที แรกๆมันจะรู้สึก

ฝืดสุดๆ แต่พอมันเข้าที่ มันจะไม่รู้สึกฝืดอีกต่อไป บางคนบอกว่า 

ขยันผิดที่ 10 ปีก็ไม่รวย ซึ่งจริง แต่ถ้าขี้เกียจ ล้มเหลวแน่นอน ซึ่ง

จริงกว่า

2.เลิกเป็นคนขี้กลัว

ความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างจากความคิดเราเอง บางทีเราเห็นความ

มืด เราก็จินตนาการว่ามีผีแล้ว ทั้งที่จริงๆ ไม่มีอะไรเลย คนที่นิสัยขี้

กลัว จะมีอุปสรรคใหญ่หลวงมากส�าหรับการเริ่มต้นท�าอะไรในทุกๆ

เรื่อง เพราะสามารถหาข้ออ้างที่จะไม่ท�าอะไรเลย เพราะกลัว เพราะ

ความเสี่ยง เพราะไม่รู้ เพราะไม่ชิน เพราะทุกสาเหตุ แต่จริงๆแล้ว 

เพราะแค่กลัวที่จะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆ สุดท้ายเมื่อความขี้เกียจผสมกับ

ความขี้กลัว เลยไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลย กลายเป็นไอ้ขี้แพ้ที่นั่งรอโชค

ชะตาไปวันๆ

====================================

คนที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่ท�าอะไรเลย แต่ไอ้คนนั้นนั่นแหละ ที่

ถูกเรียกว่า...... ไอ้ขี้แพ้

ความผิดหวัง ความผิดพลาด ความล้มเหลว หลายคนมองว่ามัน

เป็นเหมือนค�าแสลง เพราะไม่มีใครต้องการจะได้พบเจอกับเรื่อง

แบบนี้ แต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงๆ และผ่านช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่

ยาวนานพอ เราจะรู้ว่า จริงๆแล้ว 3 ค�าที่ผมกล่าวมา เป็นกระบวน

การที่ทุกคนจะต้องเจอก่อนความส�าเร็จ หลายคนไม่กล้าคุยกับคน

ที่ตนเองชอบ เพราะกลัวว่าเขาจะไม่คุยด้วย หลายคนไม่กล้าเริ่มท�า

ธุรกิจ เพราะกลัวเจ๊ง หลายคนไม่กล้าไปต่างประเทศเอง เพราะกลัว

อันตราย หลายคนไม่กล้าเล่น warrant เพราะกลัว volatile หลาย

คนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนอะไรเลย เพราะกลัวไอ้สามค�าที่ผมพูดไว้ข้างต้น 

บางครั้งมนุษย์ก็ยึดติดกับ ความสุข ความส�าเร็จ ความสมหวัง และ

หลีกเลี่ยง ความผิดหวัง ความผิดพลาด ความล้มเหลว มากเกินไป 

จนไม่กล้าที่จะออกมาท�าอะไรเลย

====================================

ความคิดในเรื่อง การไม่กลัวความผิดหวัง เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่ง ที่

คนประสบความส�าเร็จในอนาคตพึงมี เพราะถ้าคุณไม่กล้าแม้กระทั่ง

ตอนเริ่มต้น ก็ไม่มีอะไรจะให้คุยต่อแล้ว...............

เทคนิคแก้สมการ ข้ีเกียจ + ข้ีกลัว = ข้ีแพ้ 
By โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ
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