




สวัสดคีรบั แมกกาซนีหุน้อินไซด์ รายเดือน ประจ�าเดือน
ธันวาคม 2562 เดือนสดุท้ายของปี  มคีวามล่าช้า  ทมีงาน
และคณะจัดท�า  ต้องขออภัย มา ณ ทีน่ีด้้วยครบั....

 เน้ือหา สาระของแมกกาซนีหุน้อินไซด์ รายเดือน ยงัคง
แน่นไปด้วย เน้ือหา สาระเหมือนเดิม.......

ตอนนี ้นักลงทนุท่ัวโลก ล้วนเฝ้ารอ การบรรลขุ้อตกลงการค้าสหรฐัและจนี เฟสแรก บนเสน้ตาย ทีส่หรฐั 
ก�าหนดไว้ 15 ธันวาคม จะเรยีกเก็บภาษีน�าเข้าจากจนี   หากขยายเวลาออกไป จะเป็นอะไรทีท่�าใหนั้กลงทนุท่ัว
โลกคลายความกังวล  ต่อใหข้ยบัการบรรลขุ้อตกลงการค้าสหรฐัและจนี เฟสแรก ออกไป อาจเป็นปีหน้า  เชื่อ
ว่า ด้วยเศรษฐกิจสหรฐั ยงัมคีวามเข้มแข็ง  ข้อตกลง การเจรจาต่างๆ ฝั่ งสหรฐั คงไม่รบีรอ้นแต่ประการใด  ผล
ประโยชน์จากการเจรจาการค้า สหรฐั ต้องพอใจและได้ประโยชน์มากทีส่ดุ

ล่าสดุ  เฟด ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ระยะสั้นทีร่ะดับ 1.50-1.75% แถมยงัสง่สญัญาณคงอัตราดอกเบีย้ยาวไป
จนถึงสิน้ปี 2563

ส�าหรบัปัจจัยในประเทศ บา้นเรา ก็มขี่าวด ีเมื่อ S&P ประกาศปรบั OutlOOk ไทยขึน้ จาก Stable สู ่
POSitive ซึง่เป็นการปรบัครัง้แรกในรอบกว่า 9 ปี ขณะทีค่ง Rating ที ่bbb+ ดังน้ัน ปีหน้า คงลุ้น การปรบั
เรทต้ิงประเทศของสถานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นน�าของโลก
 
ดัชนตีลาดหุน้ไทย ตรง 1,550 จุด บวกลบ น่าจะเป็นฐานใหญ่ สว่นสิน้ปีจะปิดทะล ุ1,600 จุด ก็ชวนใหติ้ดตาม 
ด้วยสภาพตลาด สภาพการลงทนุ ในตอนนี ้มอีงค์ประกอบมากมาย ซบัซอ้น ซอ่นเง่ือน  เก็บแรง เก็บกระสนุ....
ปีหน้า ปี 2563 ปีหนู ระทึกใจกว่าปีนีค้รบั

 สู้ๆ ครบั นักลงทนุทกุคน
 พบกันใหม่ ฉบบัหน้า เดือนมกราคม 2563

 ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบรหิาร

เดือนสุดท้าย
ของปี



ส้ันๆง่ายๆ มีความหมาย ส�าหรบัค�าว่า "โต" แมกกาซนีหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเศรษฐกิจแบบน้ี  ตลาด
หุ้นเล่นยาก เทรดไปเจบ็มากกว่า....ดังน้ัน จงึขอเลือกปก เลือกกิจการท่ีมีเส้นทางการเติบโต 5 บจ. ซึ่งถือว่า มีความน่าสนใจ

โตแรก... บรษัิท บรกิาร

 เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด

(มหาชน) BAFS อนาคตบรษัิทฯ มี

แผนท่ีจะต่อยอดธุรกิจด้านฝกึอบรมให้

 บรกิารน�ามันอากาศยานในระดับ World

Class Excellent Operation

โต 2...โตต่อเน่ือง บรษัิท โรงพิมพ์ตะวัน

ออก จ�ากัด (มหาชน) (EPCO) ภาพรวมท้ังปีราย

ได้และก�าไรจะสรา้งสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ต่อ

เน่ืองไปจนถึงปี 2563 จากการรบัรูร้ายได้จากธุรกิจ

โรงไฟฟา้ และแนวโน้มธุรกิจส่ิงพิมพ์ท่ีปัจจุบันเริม่

ขยายไลน์เข้าสู่การผลิตกล่องลกูฟูก จะท�าให้ธุรกิจ

 ของบรษัิทฯเติบโตอย่างแข็งแกรง่

 โต 3...บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากัด

(มหาชน) (MINT) ทุ่มเงิน 2 พันล้านบาท ซื้อกิจการ ชคิ

เก้น ไทม์  ยึดรา้นอาหาร Bonchonในไทย  หวังสรา้ง

ความแข็งแกรง่และกระจายความเส่ียงทางธุรกิจของ

บรษัิทและเพ่ือผลตอบแทนทางการเงินจากเงินปันผล

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นในอนาคต เผยอยู่ในระหว่างการ

เจรจากับเจา้ของสิทธิแฟรนไชส์หลัก ในการเข้ารว่มเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือให้ MINT มีสิทธิในการขยาย

สาขาบอนชอนท่ัวประเทศต่อไป

 โต 4...บรษัิท สกาย ไอซทีี จ�ากัด (มหาชน) หรอื

SKYปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้เติบโตไม่ต�ากว่า 50% จาก

ปีน้ี - บรษัิท นอรท์อีส รบัเบอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื NE

Rเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมในปี 2563 คาดว่า

เติบโตไม่ต�ากว่า 30% เน่ืองจากบรษัิทเริม่ได้รบัค�าส่ังซื้อ

ยางเพ่ิมขึ้นจากลกูค้ารายใหม่หลายราย หลังจากท่ีบรษัิทคู่

แข่งในตลาดบางบรษัิทได้ปิดกิจการไป ประกอบกับโรงงาน

 ผลิตแห่งใหม่ซึ่งจะท�าให้ก�าลังการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเป็น

 2 เท่าตัว จะเปิดด�าเนินงานในไตรมาสท่ี 2/63





























PTG คาดปี 63 ปริมาณขายน�้ามันโต 20% จากปีนี ้
พร้อมทุ่มงบกว่า 4.5-5 พันลบ. รุกขยายสถานีบริการน�้ามัน

ต่อเนื่อง

PTG คาดปี 63 ปริมาณขายน้�ามัน้โต 
20% จากปีน้ี้ หลังขยายสถาน้ีบริการ
น้�ามัน้เพิ่ม พร้อมทุ่มงบกว่า 4.5-5 พัน้
ลบ. รุกขยายสถาน้ีบริการน้�ามัน้ต่อเน้ื่อง 
ด้าน้ปริมาณขายปีน้ี้โต 16-20% ตามเป้า 
สว่น้รายได้คาดพลาดเป้าท่ี 1.4 แสน้ลบ. 
หลังราคาน้�ามัน้ปรับตัวลดลง

น้ายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธาน้เจ้า
หน้้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็น้เน้อยี จ�ากัด (มหาชน้) 
หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่น้ใจ
ปริมาณจ�าหน้า่ยน้�ามัน้ปี 2562 จะ
สามารถเติบโตได้ตามเป้าท่ี 16-20% 
หลัง 9 เดือน้แรกบริษัทฯสามารถสร้าง
การเติบโตได้แล้ว 20%  สว่น้รายได้ปีน้ี้
บริษัทฯยอมรับว่าจะท�าได้เพียง 1.2-1.3 
แสน้ล้าน้บาท ซึ่งต�ากว่าเป้าท่ีวางไว้ 1.4 
แสน้ล้าน้บาท หลังราคาน้�ามัน้ดิบปรับตัว
ลดลง 

สว่น้ปี2 563 บริษัทฯคาดว่าปริมาณ
การจ�าหน้า่ยน้�ามัน้จะเติบโต 20% จาก
ปีน้ี้ หลังบริษัทฯมีแผน้ขยายสถาน้ีให้
บริการน้�ามัน้เพิ่ม โดยบริษัทฯวางงบ
ลงทุน้ 4,500-5,000 ล้าน้บาท แบง่เป็น้
ใช้ส�าหรับขยายสถาน้ีให้บริการน้�ามัน้ 
3,500 ล้าน้บาท เพิ่มอีก 150 แหง่ และ
สถาน้ีให้บริการ LPG เพิ่มอีก 50 สง่ผลให้
สิ้น้ปีหน้้ามีสถาน้ีให้บริการท้ังสิ้น้ 2,200 
แหง่ จากสิ้น้ปีน้ี้อยูท่ี่ 2,000 แหง่ 

น้อกจากน้ี้ บริษัทฯยังมีแผน้ขยายสาขา
ธุรกิจ  Non-Oil ซึ่งใช้งบลงทุน้ราว 500 

ล้าน้บาท สว่น้ท่ีเหลือจะใช้ส�าหรับลงทุน้
อยา่งอ่ืน้ใน้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน้ื่อง โดยแหล่ง
เงิน้ทุน้จะมาจากกระแสเงิน้สดใน้มือเป็น้
หลัก โดยสิ้น้สุด 9 เดือน้แรกบริษัทฯมี
กระแสเงิน้สดอยูท่ี่ 4,000 ล้าน้บาท 

พร้อมกัน้น้ี้ บริษัทฯคาดว่าปี2563 ยอด
ขายจากสาขาเดิม(SSSG)จะเติบโต6% 
จากสิ้น้ปี2562 ท่ีคาดว่าจะเติบโต 6-7% 
ซึ่งเป็น้การเติบโตสวน้ทางกับตลาดท่ีมี
การเติบโตเพียงแค่ 2-3% เท่าน้ั้น้ หลัง
บริษัทฯมีการขยายสถาน้ีบริการน้�ามัน้ไป
ยังกรุงเทพฯและปริมณฑลมากขึ้น้ รวม
ท้ังยังมีการปรับรูปแบบโมเดลธุรกิจใหม่

ขณะท่ี บริษัทมั่น้ใจใน้ปี 2562 ก�าไร
ก่อน้หักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม 
(EBITDA) จะเติบโต 40-50% จากปี 
2561  เน้ื่องจากค่าการตลาดอยูใ่น้ระดับ
ท่ีเหมาะสม และไมม่ีความผัน้ผวน้มาก
น้ัก ท�าให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ
ต้น้ทุน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน้บริษัทยังคงเป้ายอดปริมาณ
การจ�าหน้า่ยน้�ามัน้ปี 2562 จะเติบโต 
16-20% จากปี2561 ท่ีมียอดปริมาณ
การจ�าหน้า่ยน้�ามัน้อยูท่ี่ 3,921 ล้าน้ลิตร 
เน้ื่องจากแบรน้ด์ของบริษัทมีลูกค้าเข้า
มาใช้บริการสูงขึ้น้ ประกอบกับฐาน้ลูกค้า
ใหมท่ี่มีการขยายตัวมากขึ้น้ ท�าให้ความ
ต้องการน้�ามัน้มีการเติบโตอยา่งต่อเน้ื่อง

อีกท้ัง บริษัทยังได้มีกิจกรรมเพิ่มยอด
ขายของสถาน้ีบริการน้�ามัน้เดิม พร้อม

ท้ัง วางแผน้ขยายสถาน้ีบริการใหมใ่ห้
เพิ่มเป็น้ 2,000 สาขา จากปี 2561 ท่ีมี
สถาน้ีบริการน้�ามัน้อยูท่ี่ 1,883 สาขา โดย
บริษัทจะเน้้น้การขยายสาขาใน้ท�าเลท่ี
สามารถรองรับการให้บริการ non-oil อ่ืน้ 
ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อสน้ับสนุ้น้การเติบโต
อยา่งแข็งแกรง่ใน้อน้าคต

น้อกจากน้ี้ ใน้ปี 2562 บริษัทยังคงเป้า
งบลงทุน้อยูท่ี่ 4,000-4,500 ล้าน้บาท 
เพื่อใช้รองรับการขยายสาขาของสถาน้ี
บริการน้�ามัน้และแก๊ส LPG ประมาณ 
3,000-3,500 ล้าน้บาท ธุรกิจ Non-oil 
500 ล้าน้บาท สว่น้ท่ีเหลือใช้รองรับธุรกิจ
ใหม ่และบริษัทยังเดิน้หน้้าเน้้น้การขยาย
สถาน้ีบริการใน้รูปแบบ Flagship เพื่อ
สร้างแบรน้ด์ให้แข็งแกรง่และเป็น้ท่ีรู้จัก
มากยิ่งขึ้น้อีกด้วย

“ในปีนี ้บรษัิทยงัคงเป้า ebitDa เติบโต 
40-50% พรอ้มด้วยยอดปรมิาณการ
จ�าหน่ายน�ามันทีค่าดว่าจะเติบโต 16-
20% ตามทีว่างแผนไว้ หลังจากค่าการ
ตลาดอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม ประกอบ
กับสถานบีรกิารน�ามันมกีารเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง และบรษัิทยงัได้ผลบวกจาก
นโยบายภาครฐัทีจ่ะบงัคับใช้ในช่วงต้น
ปีหน้า ในการเพิ่มสดัสว่นการผสมน�ามัน
ปาล์มบรสิทุธิใ์นน�ามันดเีซล 10 % หรอื 
b10 จากเดิม b7 ท�าใหค้วามต้องการน�า
มันไบโอดเีซลขยายตัว โดยในปัจจุบนั
โครงการปาล์มคอมเพล็กซก็์ได้เตรยีม
พรอ้มเดินเครื่องเพื่อรองรบันโยบาย
รฐับาลอยา่งเต็มที”่ นายพิทักษ์ กล่าว



gunkul คาดปี 63 รายได้
นิวไฮสู ่1 หมื่นลบ. หลัง COD 
โซลารเ์พิ่ม 120 MW-แผน 
PDPใหม่หนุน - รบัรูง้านePC ต่อ
เน่ือง ระบุปัจจุบนัตนุ backlog 
ในมือ 1 หมื่นลบ. รบัรูปี้หน้า 
4 พันลบ. ขณะทีปี่63 เล็งเข้า
ประมูลงานใหม่ 1.5 หมื่นลบ. 
หวังได้งาน 5 พันลบ.

น้ายสมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท กัน้กุลเอ็น้จิเน้ียริ่ง 
จ�ากัด (มหาชน้) หรือ GUNKUL เปิด
เผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ปี 2563 
แตะระดับ 10,000 ล้าน้บาท หรือ
เติบโต 20-25% จากปีน้ี้คาดท�าได้ 
7,000 ล้าน้บาท ซึ่งเป็น้การเติบโต
ท�าสถิติสูงสุดใหมอ่ยา่งต่อเน้ื่อง หลัง
บริษัทฯเตรียมเปิดด�าเน้ิน้การเชิง
พาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าโซลาร์เพิ่ม
เข้ามาอีก 120 เมกะวัตต์ แบง่เป็น้ 
โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ใน้ประเทศ
เวียดน้าม 50 เมกะวัตต์ โครงโซลาร์
รูฟท็อปของภาคเอกชน้ 30 เมกะวัตต์ 
และโครงการโซลาร์ประเทศมาเลเซีย 
37 เมกะวัตต์ รวมใน้ปีหน้้าจะมีการ
ปรับแผน้ Power Development Plan 

(PDP)ใหมซ่ึ่งเป็น้อีกหน้ึ่งปัจจัยท่ีชว่ย
สน้ับสนุ้น้เชน่้กัน้

น้อกจากน้ี้ บริษัทฯยังมีงาน้ใน้มือ 
(Backlog)รวมท้ังสิ้น้ 8,000 ล้าน้
บาท และขณะน้ี้บริษัทฯอยูร่ะหว่าง
รอผลประมูลงาน้โครงการสายเคเบิ้ล
ใต้น้�าท่ีเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะ
หยี๋ มูลค่ารวม 3,500 ล้าน้บาทท่ีจะ
ประกาศผลใน้เร็วๆน้ี้ ซึ่งบริษัทฯคาด
ว่าจะได้รับงาน้จากโครงการดังกล่าว 
และสน้ับสนุ้น้ให้สิ้น้ปี 2562 บริษัทฯ
มี Backlog ท้ังสิ้น้ 10,000 ล้าน้บาท 
โดยจะรับรู้เป็น้รายได้ใน้ปีหน้้า 4,000 
ล้าน้บาท

ท้ังน้ี้ บริษัทฯยังคงเดิน้หน้้าประมูล
งาน้ใหมอ่ยา่งต่อเน้ื่อง โดยปีหน้้า
มีแผน้เข้าประมูลงาน้ใหม ่มูลค่า
กว่า 15,000 ล้าน้บาท แบง่เป็น้
งาน้การสถาน้ีสายสง่ และสายไฟลง
ดิน้ 10,000 ล้าน้บาท และงาน้ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย
(กฟผ) 5,000 ล้าน้บาท โดยบริษัทฯ
คาดหวังท่ีจะได้รับงาน้ 5,000 ล้าน้
บาท จากมูลค่างาน้ท้ังหมด

ด้าน้ความคืบหน้้าโครงการพลังงาน้
ลมใน้ประเทศเวียดน้ามปัจจุบัน้
บริษัทฯอยูร่ะหว่างเจรจารว่มกับพัน้
ทมิตร 2-3 ราย สว่น้โครงการลมใน้
ประเทศไต้หวัน้ ปัจจุบัน้ได้มีความคืบ
หน้้าพอสมควรซึ่งบริษัทฯอยุร่ะหว่าง
ศึกษาและพิจารณาว่าจะสามารถท�า
พลังงาน้ลมน้อกชายฝั่ ง(ออฟชอร์ )ได้
หรือไม ่หรือจะเปล่ียน้แผน้มาท�าบน้
ชายฝั่ น้แทน้ ซึ่งหากมีความคืบหน้้า
จะแจ้งให้ทราบทัน้ที

สว่น้ความคืบหน้้าการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าท่ีประเทศเมียน้มาร์ บริษัทฯ
ยังไมไ่ด้โฟกัสมากน้ักใน้ชว่ง 1- 2 ปี
ท่ีผา่น้มา แต่หลังจากน้ี้ตะเริ่มท�าการ
ศึกษามากขึ้น้หลังมองว่ารัฐบาลเมีย
น้มาร์จะมีการทยอยปล่อยโครงการ 
ซึ่งเป็น้โอกาสท่ีบริษัทฯจะเข้าไป
ลงทุน้ใน้อน้าคต

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯคาดว่าสัดสว่น้
รายได้จากธุรกิจพลังงาน้ใน้ปี 2563 
จะเหลือเพียง 60-65% จากปัจจุบัน้ 
80% หลังมีงาน้ใน้มือ(Backlog)จาก
ธุรกิจก่อสร้างเข้ามาค่อน้ข้างมาก

GUNKUL คาดปี 63 รายได้นิวไฮสู่ 1 หมื่นลบ. หลัง COD 
โซลาร์เพ่ิม 120 MW-แผน PDP ใหม่หนุน - 

รับรู้งาน EPC ต่อเนื่อง



AOT แจงก�าไรงวดปี 62 (สิ้นสุด 30 ก.ย.62) หด 
0.57% ส่วนรายได้โต 3.71%

นายสมบูรณ์ น้อยน�าค�า รองกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่ (สายงานบญัชแีละการ
เงิน) บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) aOt เปิดเผยว่า ก�าไรสทุธิ
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2562 
จ�านวน 25,026.37 ล้านบาท ลดลง 
144.39 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 0.57 เมื่อ
เทยีบกับปีก่อน 

โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้
บริการเพิ่มขึ้น้ 2,246.00 ล้าน้บาท หรือ
ร้อยละ 3.71 จากการเพิ่มขึ้น้ท้ังรายได้
เก่ียวกับกิจการการบิน้ 1,023.88 ล้าน้
บาท หรือร้อยละ 3.01 และรายได้ท่ีไม่
เก่ียวกับกิจการการบิน้ 1,222.12 ล้าน้
บาท หรือร้อยละ 4.60 เน้ื่องจากการเพิ่ม
ขึ้น้ของจ�าน้วน้เท่ียวบิน้และจ�าน้วน้ผู้
โดยสาร รายได้อ่ืน้เพิ่มขึ้น้ 184.86 ล้าน้
บาท หรือร้อยละ 11.56 สว่น้ใหญเ่กิดจาก
การเพิ่มขึ้น้ของดอกเบี้ยรับค่าใช้จ่ายรวม
เพิ่มขึ้น้ 2,073.92 ล'าน้บาท หรือร้อยละ 
6.69 ส�าหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงิน้ไ'เพิ่มขึ้น้ 
486.05 ล้าน้บาทหรือร้อยละ 8.23 

รายได้เก่ียวกับกิจการการบิน้มีสัดสว่น้
ของรายได้แต่ละประเภทใน้ปี2562 ไม่
แตกต่างจากปีก่อน้อยา่งมีสาระส�าคัญ 
โดยรายได้เก่ียวกับกิจการการบนิ้สว่น้ใหญ่
มาจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 
ส�าหรับปีสิ้น้สุดวัน้ท่ี 30 กัน้ยายน้ 2562 
รายได้เก่ียวกับกิจการการบิน้จ�าน้วน้ 
35,010.14 ล้าน้บาท เพิ่มขึ้น้1,023.88 
ล้าน้บาท หรือร้อยละ 3.01 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน้ เน้ื่องจากการเพิ่มขึ้น้ของ
รายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจ�าน้วน้ 
892.51 ล'าน้บาท หรือร้อยละ 3.45 โดย
มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้น้ของจ�าน้วน้ผู้
โดยสารโดยรวมของท้ัง 6 ท่าอากาศยาน้
ร้อยละ 1.69 โดยเป็น้การเพิ่มขึ้น้จากผู้
โดยสารของสายการบิน้ต้น้ทุน้ต�าถึงร้อย

ละ 5.44

น้อกจากน้ี้ รายได้ค่าบริการสน้ามบิน้และ
ค่าเครื่องอ�าน้วยความสะดวกเพิ่มขึ้น้เล็ก
น้้อยจ�าน้วน้ 122.09 ล'าน้บาทและ 9.28 
ล'าน้บาท ตามล�าดับ จากการเพิ่มขึ้น้ของ
จ�าน้วน้เท่ียวบิน้ร้อยละ 2.41 โดยเป็น้การ
เพิ่มขึ้น้ของสายการบิน้ต้น้ทุน้ต�าถึงร้อย
ละ 6.28

รายได้ท่ีไมเ่ก่ียวกับกิจการการบิน้มี
สัดสว่น้ของรายได้แต่ละประเภทใน้
ปี2562 ไมแ่ตกต่างจากปีก่อน้โดยรายได้ท่ี
ไมเ่ก่ียวกับกิจการการบิน้สว่น้ใหญม่าจาก
รายได้สว่น้แบง่ผลประโยชน้์ส�าหรับปีสิ้น้
สุดวัน้ท่ี 30 กัน้ยายน้ 2562 รายได้ท่ีไม่
เก่ียวกับกิจการการบิน้จ�าน้วน้ 27,773.27 
ล้าน้บาท

เพิ่มขึ้น้ 1,222.12 ล'าน้บาท หรือร้อย
ละ 4.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน้ 
เน้ื่องจากการเพิ่มขึ้น้ของรายได้สว่น้แบง่
ผลประโยชน้์จ�าน้วน้ 756.70 ล'าน้บาท 
หรือร้อยละ 4.53 ซึ่งเพิ่มขึ้น้ตามจ�าน้วน้
ผู้โดยสารและผู้ใช'บริการภายใน้ท่า
อากาศยาน้ และการปรับเพิ่มอัตราสว่น้
แบง่รายได้ตามสัญญา น้อกจากน้ี้ ยังมี
การเพิ่มขึ้น้ของรายได'เก่ียวกับบริการ
จ�าน้วน้ 433.92 ล้าน้บาท หรือร้อยละ 
5.73 สว่น้ใหญเ่พิ่มขึ้น้เน้ื่องจากรายได้
กิจการบริการภาคพื้น้ และค่าบริการตรวจ
สอบผู้โดยสารล่วงหน้้า 

ภาพรวมของผลการด�าเน้ิน้งาน้ด้าน้
ปริมาณการจราจรทางอากาศของ บริษัท 
ท่าอากาศยาน้ไทย จ�ากัด(มหาชน้) (ทอท.) 
ระหว่างเดือน้ตุลาคม 2561 – กัน้ยายน้ 
2562 เติบโตขึ้น้เล็กน้'อยเมื่อเทียบกับชว่ง
เดียวกัน้ของปีท่ีผา่น้มา ท่ามกลางปัจจัย

ลบหลายประการ ไมว่่าจะเป็น้สงคราม
การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐประชาชน้จีน้ การปิดน้าน้ฟ้า
ของประเทศปากีสถาน้ เหตุการณ์ประท้วง
ท่ีฮ่องกง และการแข็งตัวของค่าเงิน้บาท 
รวมถึงการใช้บริการสายการบิน้ต'น้ทุน้ต�า
ท่ีเริ่มถึงจุดอ่ิมตัว ด้วยสภาวะการณ์ต่างๆ 
ข้างต้น้ สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยใน้ภาพรวมชะลอตัวลง แต่
อยา่งไรก็ตาม ภาครัฐยังคงใช'มาตรการ
กระตุ'น้การท่องเท่ียวใน้เชิงรุกอยา่งต่อ
เน้ื่อง โดยได้ขยายเวลาส�าหรับมาตรการ
ยกเว้น้ค่าธรรมเน้ียม Visa on Arrival ให้
กับน้ักท่องเท่ียว จากเดิมสิ้น้สุดใน้เดือน้
ตุลาคม 2562 เป็น้สิ้น้สุดใน้เดือน้เมษายน้ 
2563 ท้ังน้ี้ เพื่อสน้ับสนุ้น้การท่องเท่ียวให้
ต่อเน้ื่องไปจน้ถึงชว่งเทศกาลตรุษจีน้และ
สงกราน้ต์ของปี 2563

ส�าหรับปีสิ้น้สุดวัน้ท่ี 30 กัน้ยายน้ 2562 
ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่า
อากาศยาน้ท้ัง 6 แหง่ของ ทอท. มีจ�าน้วน้
เท่ียวบิน้รวม 896,097 เท่ียวบิน้ เพิ่ม
ขึ้น้ร้อยละ 2.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน้ แบง่เป็น้เท่ียวบิน้ระหว่างประเทศ 
491,994 เท่ียวบิน้ และเท่ียวบิน้ภายใน้
ประเทศ 404,103 เท่ียวบิน้ สว่น้จ�าน้วน้
ผู้โดยสารรวมมีท้ังหมด141.87 ล'าน้คน้ 
เพิ่มขึ้น้ร'อยละ 1.69 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน้ แบง่เป็น้ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
84.05 ล้าน้คน้และผู้โดยสารภายใน้
ประเทศ 57.82 ล้าน้คน้ โดยการเพิ่มขึ้น้
สว่น้ใหญม่าจากเท่ียวบิน้และผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศใน้ปี2562 ทอท.มีก�าไร
สุทธิ 25,026.37 ล้าน้บาท ลดลงจากปี
ก่อน้ 144.39 ล้าน้บาท หรือร้อยละ 0.57 
โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น้ 2,430.86 ล้าน้
บาท ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น้ 2,073.92 ล้าน้
บาท และภาษีเงิน้ได้เพิ่มขึ้น้ 486.05 ล้าน้
บาท 



UV   แจงงวดปี 62 (สิ้นสุด 30 ก.ย.62) 
ก�าไรโต  59% จากปีก่อน หลังขายหุ้น GOLD/แจก

ปันผล1บาท/หุ้น

นายวรวรรต ศรสีอ้าน กรรมการผูจั้ดการใหญ่  
บรษัิท ยูนิเวนเจอร ์จ�ากัด (มหาชน) uv เปิด
เผยว่า งบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2562 ทีไ่ด้
รบัการตรวจสอบโดยเปรยีบเทยีบกับปีก่อน 
บรษัิทฯ มกี�าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่  
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562 
ตามงบการเงินรวมจ�านวน 1,597.1 ล้าน
บาท โดยเพิ่มขึน้ 591.5 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 
59 เปรยีบเทยีบกับปีก่อนบรษัิทฯ ขอชีแ้จง
ผลการด�าเนินงานส�าหรบัปี สิน้สดุ วันที ่30 
กันยายน พ.ศ. 2562 และฐานะการเงินรวม 
ณ วันทีเ่ดยีวกัน ดังนี้

 บริษัทฯ มีผลก�าไรใน้ปี 2562 จ�าน้วน้ 2,572.3 
ล้าน้บาท เพิ่มขึ้น้จากปีก่อน้ 307.0 ล้าน้บาท
หรือร้อยละ 14 โดยก�าไรสว่น้หน้ึ่งมาจากการ
ขายหุ้น้ GOLD ให้กับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ต้ี (ประเทศไทย)จ�ากัด (มหาชน้) จ�าน้วน้ 
1,287.8 ล้าน้บาท สง่ผลให้บริษัทมีก�าไรสว่น้ท่ี
เป็น้ของบริษัทฯจ�าน้วน้ 1,597.1 ล้าน้บาทเพิ่ม
ขึ้น้ 591.5 ล้าน้บาท หรือร้อยละ 59 จากปีก่อน้

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย บริการและให้
เชา่ (“รายได้หลัก”) ส�าหรับปี 2562 จ�าน้วน้ 
19,008.7ล้าน้บาท ลดลง 1,826.7 ล้าน้บาท 
หรือร้อยละ 9 เทียบกับปีก่อน้ รายได้หลักท่ีลด
ลงมาจากการรับรู้รายได้จาก GOLDจากเต็มปี 
เหลือ 10 เดือน้ (1 ต.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค.
2562) ซึ่งรูปท่ี 1 แสดงสัดสว่น้ของรายได้จาก
การขาย บริการและให้เชา่ โดยส�าหรับปี สิ้น้สุด
วัน้ท่ี 30 กัน้ยายน้ 2562 เปล่ียน้แปลงไปจากปี
ก่อน้แยกตามแต่ละธุรกิจ ดังน้ี้

• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อยูท่ี่ร้อยละ 
82 (ปี 2561: อยูท่ี่ร้อยละ 81)
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเชา่ ไม่
เปล่ียน้แปลงอยูท่ี่ร้อยละ 5
• ธุรกิจขายและให้บริการอยูท่ี่ร้อยละ 9 (ปี 
2561: อยูท่ี่ร้อยละ 10)
• ธุรกิจโรงแรม ไมเ่ปล่ียน้แปลงอยูท่ี่ร้อยละ 3 
เชน่้เดียวกับปีก่อน้
• ธุรกิจการจัดการ ไมเ่ปล่ียน้แปลงอยูท่ี่ร้อยละ 
1 เชน่้เดียวกับปีก่อน้
• ธุรกิจสน้ามกอล์ฟ ไมเ่ปล่ียน้แปลงอยูท่ี่ร้อย
ละ 0.1 เชน่้เดียวกับปีก่อน้ 

ท้ังน้ี้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ชว่งเดือน้ 
ม.ค.-ก.ย. 2562 จากรายงาน้ส�ารวจ AREA 
มีจ�าน้วน้ยูน้ิตเปิดขายใหมท้ั่งสิ้น้ 82,106 
ยูน้ิต โดยสว่น้ใหญม่าจากคอน้โดร้อยละ 57 
ทาวน้์เฮาส์ร้อยละ26 ส�าหรับยอดขายของ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีขายได้เท่ากับ 24,328 หน้ว่ย
คิดเป็น้ร้อยละ 30 โดยมาจากคอน้โดร้อยละ 
71 ทาวน้์เฮ้าส์ร้อยละ 21ท้ังน้ี้ สิน้ค้ากลุ่มราคา 
<1 ล้าน้บาท และกลุ่มราคา 3-5 ล้าน้บาท มี
สัดสว่น้ยอดขายสูงสุด ยอดขายรวมคิดเป็น้
ร้อยละ47 ของสิน้ค้าท่ีขายได้ท้ังหมด

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการสูงและ
โครงการแน้วราบ รวม15,543.9 ล้าน้บาท ลด
ลง 1,256.4 ล้าน้บาท หรือร้อยละ 8 เปรียบ
เทียบกับปีก่อน้ ประกอบด้วย

- โครงการแน้วสูง จ�าน้วน้ 1,200 ยูน้ิต มูลค่า
รวม 3,411.9 ล้าน้บาท เพิ่มขึ้น้ 652.4 ล้าน้
บาทหรือร้อยละ 24

- โครงการแน้วราบ จ�าน้วน้ 2,916 ยูน้ิต มูลค่า
รวม 12,132.0 ล้าน้บาท ลดลง 1,908.8 ล้าน้
บาทหรือร้อยละ 14เปรียบเทียบกับปีก่อน้
เน้ื่องจากเป็น้การรับรู้รายได้ จาก GOLD 10 
เดือน้ (1 ต.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค.2562) 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้
บริการ ใน้ปี 2562 จ�าน้วน้ 1,741.1 ล้าน้บาท 
ลดลงจ�าน้วน้ 444.2 ล้าน้บาทหรือร้อยละ 
20 เปรียบเทียบกับปีก่อน้ โดยรายได้ท่ีลดลง
มาจากธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์เป็น้จ�าน้วน้เงิน้ 
511.2 ล้าน้บาทหรือร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน้ เน้ื่องจากยอดขายท่ีลดลงตามค่าเงิน้บาท
ท่ีแข็งค่าขึ้น้และราคาสังกะสีอ๊อกไซด์ท่ีซื้อขาย
ใน้ตลาด LME ปรับตัวลดลง 

 บริษัทมีต้น้ทุน้จากการขาย บริการและให้
เชา่ใน้ปี 2562 จ�าน้วน้ 13,501.2 ล้าน้บาท 
ลดลง 1,075.8ล้าน้บาท หรือร้อยละ 7 เทียบ
กับปีก่อน้ โดยคิดเป็น้สัดสว่น้ร้อยละ 71 ของ
รายได้หลัก สูงขึ้น้กว่าปีก่อน้ท่ีร้อยละ 70โดย
บริษัทมีอัตราก�าไรขั้น้ต้น้อยูท่ี่ร้อยละ 29 เทียบ
กับร้อยละ 30 ของปีก่อน้ ท้ังน้ี้ต้น้ทุน้จากการ
ขาย บริการและให้เชา่ใน้ปี 2562 สามารถแยก

วิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจ ดังน้ี้

• ต้น้ทุน้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อยูท่ี่ร้อย
ละ 68 (ปี 2561 : อยูท่ี่ร้อยละ 67)
• ต้น้ทุน้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เชา่ 
อยูท่ี่ร้อยละ 64 (ปี 2561 : อยูท่ี่ร้อยละ 63)
• ต้น้ทุน้จากธุรกิจขายและให้บริการ อยูท่ี่ร้อย
ละ 100 (ปี 2561 : อยูท่ี่ร้อยละ 91) โดยต้น้ทุน้
ท่ีสูงขึ้น้มาจาก
ความผัน้ผวน้ของราคาวัตถุดิบธุรกิจสังกะสีอ๊
อกไซด์
• ต้น้ทุน้จากธุรกิจโรงแรม อยูท่ี่ร้อยละ 76 (ปี 
2561 : อยูท่ี่ร้อยละ 71)
• ต้น้ทุน้จากธุรกิจการจัดการ อยูท่ี่ร้อยละ 78 
(ปี 2561 : อยูท่ี่ร้อยละ 108)
• ต้น้ทุน้จากธุรกิจสน้ามกอล์ฟ อยูท่ี่ร้อยละ 35 
(ปี 2561 : อยูท่ี่ร้อยละ 51) 

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายใน้การขายและบริหารใน้
ปี 2562 จ�าน้วน้ 3,343.7 ล้าน้บาท ลดลง 
117.2ล้าน้บาท หรือร้อยละ 3 โดยสัดสว่น้ของ
ค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวมอยูท่ี่
ร้อยละ 16 เทียบกับปีก่อน้ท่ีร้อยละ17 โดยราย
ละเอียดค่าใช้จ่ายใน้การขายและบริหารมีดังน้ี้

• ค่าใช้จ่ายใน้การขายใน้ปี 2562 รวม 1,370.8 
ล้าน้บาท ลดลง 206.8 ล้าน้บาท หรือร้อยละ 
13 ท้ังน้ี้สัดสว่น้ค่าใช้จ่ายใน้การขายต่อรายได้
รวม อยูท่ี่ร้อยละ 7 ลดลงจากปีก่อน้ท่ีร้อยละ 8
• ค่าใช้จ่ายใน้การบริหารใน้ปี 2562 รวม 
1,972.9 ล้าน้บาท เพิ่มขึ้น้ 89.6 ล้าน้บาท หรือ
ร้อยละ 5 ท้ังน้ี้สัดสว่น้ค่าใช้จ่ายใน้การบริหาร
ต่อรายได้รวม อยูท่ี่ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้น้จากปี
ก่อน้ท่ีร้อยละ 9
 
 บริษัทฯ มีต้น้ทุน้ทางการเงิน้ใน้ปี 2562 
จ�าน้วน้ 168.4 ล้าน้บาท เพิ่มขึ้น้ 24.7 ล้าน้
บาท หรือร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับปีก่อน้ 
โดยต้น้ทุน้ทางการเงิน้มีสัดสว่น้ต่อรายได้หลัก
อยูท่ี่ร้อยละ 0.8 เทียบกับปีก่อน้ท่ีอัตราร้อยละ 
0.7 

น้อกจากน้ี้ UV   ประกาศจ่ายปัน้ผล    1บาท/
หุ้น้   โดยขึ้น้เครื่อว XD  วัน้ท่ี  30  ม.ค.63   
และก�าหน้ดจ่ายวัน้ท่ี 14 ก.พ. 63



PF ต้ังธงรายได้ปี 63 โต 6% 
เน้นรุกแนวราบมากขึ้น - วางงบ 1-1.5 

พันลบ. ซื้อที่ดินต่อเนื่อง

PF ต้ังธงรายได้ปี63 โต6% เน้น
รุกแนวราบมากขึน้-วางงบ 1-1.5 
พันลบ. ซื้อทีดิ่นต่อเน่ือง พรอ้ม
เตรยีมชงแผนปี 63 เข้าบอรด์ ธ.ค. 
นี ้ แถมแยม้ผลงาน Q4/62 เรสิ
สดุ หลังบุค๊ก�าไรพิเศษขายหุน้30% 
โรงแรมROH เผยมแีผนซื้อโรงแรม-
อาคารส�านักงานใหเ้ช่าคาดชัดเจนปี
หน้า 1 ดลี หวังต้ังกอง Reit ในระยะ
เวลา 5 ปี   

น้ายธีรธัชช์  สิงห์ณรงค์ธร  ผู้ชว่ย
ประธาน้เจ้าหน้้าท่ีกลุ่มสน้ับสนุ้น้   
บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ�ากัด 
(มหาชน้) หรือ PF เปิดเผยว่า บริษัท
ต้ังเป้ารายได้ปี 2563   ไว้ท่ี 23,980 
ล้าน้บาท  เติบโต6% จากปีน้ี้ท่ีคาด
ท�าได้ 22,630 ล้าน้บาท โดยใน้ปีหน้้า
บริษัทฯมีแผน้เปิดตัวโครงการใหม่
มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้าน้บาท โดย
จะเน้้น้แน้วราบมากขึ้น้หลังปัจจุบัน้
มองว่าโครงการคอน้โดมิเน้ียมมี
ซัพพลายมากเกิน้ไป ซึ่งบริษัทฯจะมี
การพิจารณาแผน้การเปิดโครงการอีก
ครั้งซึ่งจะเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท(บอร์ด)ใน้เดือน้ธัน้วาคมน้ี้ 

อีกท้ัง ปีหน้้าบริษัทฯวางงบลงทุน้กว่า 
1,000-1,500 ล้าน้บาท เพื่อใช้รองรับ

ใน้การซื้อท่ีดิน้ต่อเน้ื่อง แต่อยา่งไร
ก็ตามงบลงทุน้ดังกล่าวน้้อยกว่าปีน้ี้
หลังปัจจุบัน้มีท่ีดิน้เปล่าใน้มือมาก
เพียงพอแล้วมูลค่ากว่า 5,000 ล้าน้
บาท 

ท้ังน้ี้ ปัจจุบัน้บริษัทฯมีสต็อกรอการ
ขายท้ังสิ้น้ 10,000 ล้าน้บาท แบง่
เป็น้โครงการแน้วสูง 8,000 ล้าน้บาท 
โครงการแน้วราบ 2,000 ล้าน้บาท 
โดยเป็น้สต็อกท่ีมีโครงการไมถึ่งราคา 
3 ล้าน้บาท มูลค่ารวมกว่า 6,063 ล้าน้
บาท ซึ่งบริษัทฯมองว่าโครงการเหล่า
น้ี้จะได้รับอาน้ิสค์จากมาตรการรัฐ
ท่ีออกมาสน้ับสนุ้น้ซึ่งจะสง่ผลดีต่อ
บริษัทฯใน้ปี 2563 

อยา่งไรก็ บริษัทฯมีแผน้เพิ่มสัดสว่น้
รายได้ประจ�าซึ่งมาจากธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจอาคารให้เชา่และบริการ 
เป็น้ 40% ใน้อน้าคต จากปัจุบัน้ 30% 
ซึ่งบริษัทฯยังมีแผน้จะเข้าซื้อโรงแรม
และอาศารส�าน้ักงาน้ออฟฟิศให้เชา่
อยา่งต่อเน้ื่อง คาดว่าจะเห็น้ความชัด
ใน้ปีหน้้าอยา่งน้้อย 1 ดีล และคาด
หวังท่ีจะน้�าทรัพย์สิน้เหล่าน้ี้รองรับจัด
ต้ังกอง REIT ใน้อน้าคต ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถจัดต้ังได้ภายใน้ระยะ 5 ปี  

ส�าหรับ ผลประกอบการปี2562 
บริษัทฯคาดว่าจะสามารถท�ารายได้
ตามเป้าท่ีวางไว้ 22,630 ล้าน้บาท 
โดยปัจุบัน้สามารถท�าได้แล้ว 14,524 
ล้าน้บาท หรือคิดเป็น้ 64% ของเป้า
หมายรวม สว่น้ยอดขายก็คาดว่าจะ
สามารถท�าได้ตามเป้าเชน่้กัน้ โดย
ปัจจัุบน้ท�าได้แล้ว 10,518 ล้าน้บาท 
หรือคิดเป็น้ 60% ของเป้าหมายรวม 
ซึ่งปัจจุบัน้บริษัทฯมียอดขายรอโอน้
(Backlog)อยูท่ี่ 5,295 ล้าน้บาท ซึ่ง
จะรับรู้ใน้ชว่งท่ีเหลือของปี 3,737 
ล้าน้บาท แบง่เป็น้ โครงการแน้ว
ราบ 1,118 ล้าน้บาท โครงการแน้ว
สูง 615 ล้าน้บาท และโครงการ Yu 
Kiroroท่ีประเทศญี่ปุ่น้ 2,004 ล้าน้
บาท ซึ่งจะรับรู้เป็น้รายได้ใน้เดือน้
ธัน้วาคมน้ี้ 1,900 ล้าน้บาท สว่น้อีก 
1,558 ล้าน้บาท จะรับรู้ใน้ปีหน้้า 

ขณะท่ี บริษัทฯประเมิน้ว่าผลประกอบ
การไตรมาส4/2562 จะดีสุดเมื่อเทียบ
กับสามไตรมาสท่ีผา่น้มา หลังคาดว่า
จะมีการบัน้ทึกก�าไรจากการขายหุ้น้ 
โรงแรม รอยัล ออคิด หรือ ROH รอบ
แรก ใน้สัดสว่น้ 30% ซึ่งปัจจุบัน้อยู่
ระหว่างเจรจากับพาร์ทเน้อร์ 2-3 ราย 
สว่น้รอบท่ีสองจะขายภายใน้ปี2563 
ใน้สัดสว่น้ 15% 



AMATA รับยอดขายปี 62  
หลุดเป้า 950 ไร่ เหลือ 700 ไร่ หลัง 9 เดือน

ท�าได้เพียง 526 ไร่(รวม LOI)

aMata รบัยอดขายปี62 หลดุ
เป้า 950 ไร ่เหลือ 700 ไร ่หลัง 
9 เดือนท�าได้เพยีง 526 ไร(่รวม 
lOi) แยม้ Q4/62 เตรยีมปิดดลี
ขายที ่200 ไร ่พรอ้มคาดเหน็
ความชัดเจนลงทนุนิคมฯในเมยี
นมาในปี 63 

น้ายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ
และประธาน้เจ้าหน้้าท่ีการ
ตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเร
ชัน้ จ�ากัด (มหาชน้) หรือ AMATA 
เปิดเผยว่า บริษัทฯยอมรับว่าย
อดขายท่ีดิน้ปี 2562 จะท�าได้
เพียง 700 ไร ่ซึ่งต�ากว่าเป้า
หมายท่ีวางไว้ 900 ไร ่เน้ื่องจาก  
9 เดือน้แรกท่ีผา่น้มาบริษัทฯ
ท�าได้เพียง 526 ไรเ่ท่าน้ั้น้ (รวม
หน้ังสือแจ้งความจ�าน้ง หรือ 
LOI)ซึ่งสง่ผลให้บริษัทฯมีแผน้
พิจารณาทบทวน้เป้ายอดขาย
ท่ีดิน้ใน้ปี 2563 ท่ีคาดว่าจะ
เติบโต 10% ใหมอี่กครั้งโดยจะ
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
(บอร์ด)ประมาณเดือน้มกราคม-
กุมภาพัน้ธ์ 2563 อยา่งไรก็ตาม 
ใน้ไตรมาส4/2562 บริษัทฯ

เตรียมปิดดีลขายท่ีดิน้อีกกว่า 
200 ไร ่ให้แก่ลูกค้ารายใหญ ่2-3 
ราย 

ส�าหรับ ปัจจุบัน้บริษัทฯมียอด
ขายรอโอน้ (Backlog) อยูท่ี่
ประมาณ  2,417 ล้าน้บาท ซึ่งรับ
รู้เป็น้รายได้ใน้ปีน้ี้70% สว่น้อีก 
30% จะรับรู้ใน้ปีถัดไป 

อีกท้ังบริษัทฯยังมีท่ีดิน้พร้อม
ขายจังหวัดชลบุรี 631 ไร ่ท่ีดิน้
อยูร่ะหว่างรอพัฒน้า 8,300 ไร ่
และ คอมเมอร์เชียล แอเรีย 817 
ไร ่ขณะท่ีจังหวัดระยอง บริษัทฯ
มีท่ีดิน้พร้อมขาย 1,536 ไร ่ท่ีดิน้
อยูร่ะหว่างรอพัฒน้า 607 ไร ่
และคอมเมอร์เชียล แอเรียล 
381 ไร ่โดยบริษัทฯยังคงราคา
ขายท่ีดิน้ท่ีชลบุรี อยูท่ี่ประมาณ 
11 ล้าน้บาทต่อไร สว่น้ท่ีระยอง
อยูท่ี่ 4.5 ล้าน้บาทต่อไร่

ด้าน้ความคืบหน้้าการเข้าลงทุน้
ใน้น้ิคมอุตสาหกรรมประเทศ
เมียน้มา เพื่อลงทุน้ใน้โครงการ

พัฒน้าเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City)  ปัจจุบัน้ได้รับการอนุ้มัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท(บอร์ด)เป็น้ท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยคาดว่าจะเห็น้ความคืบ
หน้้าใน้การเข้าลงทุน้ภายใน้ปี 
2563

น้ายวิบูลย์ น้ายวิบูลย์กล่าวเพิ่ม
เติมถึงราคาหุ้น้ท่ีปรับตัวลด
ลงแรงใน้วัน้น้ี้ว่าเกิดจากการท่ี
ตามภาวะตลาด    แต่สว่น้ตัว
บริษัทฯไมม่ีความกังวลว่าหุ้น้
จะขึ้น้หรือลงแต่อยากให้ดูภาพ
รวมของบริษัทฯว่าจะเป็น้ไปใน้
ทิศทางไหน้มากกว่า 

ท้ังน้ี้ ใน้อน้าคตบริษัทฯมีแผน้
เพิ่มสัดสว่น้รายได้ประจ�า
(Recurring income)เพิ่มเป็น้ 
80% ใน้อน้าคต จากปัจจุบัน้มีไม่
ถึง 50% โดยต้ังเป้ามีการเติบโต
ใน้สัดสว่น้ดังกล่าวปีละ 10% 
ด้วยการมองหาโฮการเข้ารว่ม
ลงทุน้โครงการสาธารณูปโภค 
อยา่งโรงไฟฟ้า ,ระบบน้�า,คลัง
สิน้ค้าเป็น้ต้น้ 



LALIN ส่งซิกปี 63 ยอดขาย-รายได้ โตต่อเนื่องจากปีนี ้
หลังมาตรการรัฐหนุน - ดอกเบี้ยต�่า

lalin สง่ซกิปี63 ยอดขาย-รายได้ 
โตต่อเน่ืองจากปีนี ้หลังมาตรการ
รฐัหนุน - ดอกเบีย้ต�า พรอ้ม วาง
งบลงทนุ 1 พันลบ. ลยุซื้อทีดิ่นต่อ
เน่ือง เล็งผดุโครงการใหม่ 8-10 
โครงการ มูลค่า 4-5 พันลบ.

นายเสร ีสนิธุอัสว์ ผูอ้�านวยการฝ่าย
การเงินและเลขานุการ บรษัิท ลลิล 
พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
lalin เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่า
ผลประกอบการของปี 2563 ท้ังใน้
แง่ของรายได้และยอดขายจะเติบโต
ต่อเน้ื่องจากปีน้ี้ เน้ื่องจาก บริษัทฯ
ได้รับอาน้ิงสงค์จากมาตรการภาค
รัฐ ท่ีได้ลดค่าธรรมเน้ียมจดทะเบียน้
การโอน้จากเดิม 2% เหลือ 0.01% 
และลดค่าจดทะเบียน้จดจ�าน้อง
อสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 
0.01% ส�าหรับการซื้อขายท่ีอยู่
อาศัยท่ีดิน้พร้อมอาคารหรือห้องชุด 
ราคาไมเ่กิน้ 3 ล้าน้บาท ประกอบกับขณะน้ี้ดอกเบี้ยยังอยูใ่น้
ระดับ จึงถือเป็น้ปัจจัยท่ีชว่ยหนุ้น้ผลประกอบการของบริษัทฯ
ใน้ปีหน้้าด้วยเชน่้กัน้

อยา่งไรก็ตาม แผน้การเติบโตของปีหน้้าบริษัทฯจะมีการเสน้อ
คณะกรรมการบริษัทฯ(บอร์ด) วัน้ท่ี 3 มกราคม 2563 และจะ
ประกาศอีกครั้งอยา่งเป็น้ทางการใน้วัน้ท่ี 6 มกราคม 2563

พร้อมกัน้น้ี้ บริษัทฯยังได้วางงบลงทุน้ปีหน้้าไว้ท่ี 1,000 ล้าน้
บาท เพื่อรองรับการซื้อท่ีดิน้ส�าหรับเปิดโครงการใหมอ่ยา่ง
ต่อเน้ื่อง โดยปีหน้้าบริษัทฯมีแผน้เปิดโครงการใหม ่8-10 
โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4,000-5,000 ล้าน้บาท โดยบริษัทฯ
จะเน้้น้เปิดบ้าน้ทาวน้์โฮมมากขึ้น้และลดขน้าดพื้น้ท่ีใช้สอย
ภายใน้บ้าน้ลงเพื่อให้สอดคล้องกับก�าลังซื้อของผู้บริโภคใน้
ปัจจุบัน้

ขณะท่ี ปัจจุบัน้บริษัทฯมีสต็อก มูลค่ากว่า 9,000 ล้าน้บาท ซึ่ง 
70-80% เป็น้สิน้ค้าท่ีมีมูลค่าไมเ่กิน้ 3 ล้าน้บาท ซึ่งบริษัทฯมอง

ว่าจะได้รับอาน้ิสงค์จากมาตรการรัฐจึงไมม่ีความกังวลเรื่อง
การระบายสต็อก

"สต็อกของเรา 70-80% มมีูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท มเีพยีง
บา้นเดีย่วเท่าน้ันทีม่รีาคาเกินเกณฑ์แต่ว่าไม่มาก และสนิค้า
คงเหลือของเราก็มทีีดิ่นในดครงการด้วย โดดยเรามนีโยบาย
ก่อสรา้งเป็นเฟสๆไป เพื่อทีล่กูค้าจะได้ของสดใหม่ และตอน
นีเ้รายงัปรบัลดขนาดพื้นทีล่งเพื่อใหส้อดคล้องกับก�าลังซื้อผู้
บรโิภคขณะนี ้เราก็ต้องยอมรบัว่ามันถดถอยจรงิๆ " นายเสร ี
กล่าว

ส�าหรับ ผลประกอบการปีน้ี้ บริษัทฯมั่น้ใจว่ารายได้จะสามารถ
ท�าได้ตามเป้าท่ี 4,650 ล้าน้บาท และยอดขายท่ี 5,300 ล้าน้
บาท โดยภาพรวม 9 เดือน้แรกท่ีผา่น้มา บริษัทฯสามารถสร้าง
การเติบโตได้แล้ว 73% ของเป้าหมายรวม อีกท้ังบริษัทฯยัง
สามารถเปิดโครงการใหมไ่ด้ตามแผน้ท้ังหมด 9 โครงการ 
มูลค่ารวมกว่า 6,800 ล้าน้บาท และบริษัทฯยังมียอดขายรอ
โอน้(Backlog)จ�าน้วน้ 700-800 ล้าน้บาท ซึ่งจะรับรู้เป็น้ราย
ได้บางสว่น้ใน้ไตรมาส 4/2562 ซึ่งจะชว่ยสน้ับสนุ้น้ให้ยอดขาย
เป็น้ไปตามเป้า



BCPG ต้ังเป้า 5 ปี (63-67) ก�าลังการผลิตรวมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โต 30% แตะ 520 MW จาก

ปัจจุบัน 404 MW

bCPg ต้ังเป้า 5 ปี(63-67) ก�าลังการ
ผลิตรวมตามสดัสว่นการถือหุน้ โต 
30% แตะ 520 MW จากปัจจุบนั 404 
MW เผยปี63 ทุ่มงบ 2 หมื่นลบ. รองรบั 
M&a-พัฒนาโครงการต่อเน่ือง พรอ้ม มี
แผนเจรจากับการไฟฟ้าเวยีดนาม เพื่อ
ขายไฟจากเขื่อนลาวในอนาคต

น้ายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการใหญ ่สายงาน้พัฒน้า
ธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน้) 
BCPG เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ามีก�าลัง
การผลิตรวมตามสัดสว่น้การถือหุ้น้ใน้
ระยะเวลา 5 ปี(2563-2567) เติบโต 
30% หรือแตะ 520 เมกะวัตต์ จาก
ปัจจุุบัน้อยูท่ี่ 404 เมกะวัตต์ เน้ื่องจาก 
บริษัทฯยังมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างพัฒน้า
อยา่งต่อเน้ื่องโดยเฉพาะใน้ต่างประเทศ 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น้ ประเทศอิน้โดน้ีเซีย 
และประเทศฟิลลิปปิน้ส์ ซึ่งไมร่วมการ
ลงทุน้ใหม่ๆ ท่ีจะเข้ามาใน้อน้าคต

ด้าน้ ผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ
คาดว่าจะมี ก�าไรก่อน้หักดอกเบี้ย ภาษี 
และค่าเสื่อม (EBITDA)เติบโต 15-20% 
โดยได้รับแรงสน้ับสนุ้น้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้�า ใน้เมืองเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน้
ลาว ขน้าดก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังรวม 
69 MW ( Nam San 3A)ซึ่งบริษัทฯจะ
เริ่มรับรู้ก�าไรก่อน้หักดอกเบี้ย ภาษี และ

ค่าเสื่อม (EBITDA)จากโครงการดังกล่าว
ต้ังแต่ไตรมาส4/2562 แบบเต็มไตรมาส 
หรืออยูท่ี่ระดับ 150 ล้าน้บาท สว่น้ปีหน้้า
จะรับรู้เข้ามาแบบเต็มปี โดยบริษัทฯคาด
ว่าจะมี ก�าไรก่อน้หักดอกเบี้ย ภาษี และ
ค่าเสื่อม (EBITDA) จาก Nam San 3A 
เติบโตอยา่งน้้อย 15-20% ต่อปี หรืออยู่
ท่ีระดับ 500-600 ล้าน้บาท

ส�าหรับ โครงการไฟฟ้าพลังน้�า Nam 
San 3A บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายไฟกับ
การไฟฟ้าลาวเป็น้ระยะเวลา 27 ปี ซึ่ง
ทางประเทศลาวยังได้มีการลงน้าม
บัน้ทึกความเข้าใจ (MOU)ใน้ประเทศ
เวียดน้ามเพื่อจะขายไฟด้วยเชน่้กัน้ 
บริษัทฯจึงมีการเจรจากับการไฟฟ้า
เวียดน้าม (EVN) เพื่อท่ีจะขายไฟจาก
โครงการไฟฟ้าพลังน้�า Nam San 3A ไป
ยังเวียดน้ามใน้อน้าคต ซึ่งหากบริษัทฯ
ขายไฟให้แก่เวียดน้ามได้จริง บริษัทฯจะ
มีการพิจารณาเพื่อเจรจาลงทุน้ขยายไป
ยังเขื่อน้อ่ืน้ๆ

พร้อมกัน้น้ี้ บริษัทฯยังได้ยื่น้ประมูล
โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มท่ีแประ
เทศมาเลเซีย หลังรัฐบาลได้มีการเปิด
ประมูล ซึ่งบริษัทฯได้ยื่น้ประมูลขน้าด 
100 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะทราบผล
ชว่งต้น้ปี 2563

สว่น้ความคืบหน้้าโครงการใน้ประเทศ

ญี่ปุ่น้ ไมว่่าจะเป็น้โครงการ Komagase 
ขน้าดก�าลังการผลิต 25 เมกกวัตต์ 
ปัจจุบัน้อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง คาดเปิด
ด�าเน้ิน้การเชิงพาณิชย์(COD)ครึ่งปีแรก
ของปี 2563 สว่น้โครงการ Yabuki ก�าลัง
ผลิต 20 เมกะวัตต์ อยูร่ะหว่างการจัดหา
ผู้รับเหมาคาดแล้วเสร็จและเปิดด�าเน้ิน้
การเชิงพาณิชย์(COD) ครึ่งปีหลังของ
ปี 2564 และโครงการ Chiba ก�าลังการ
ผลิต 30 เมกกะวัตต์ ซึ่งแบง่เป็น้ 2 เฟส 
โดยเฟสแรก ก�าลังการผลิต 20 เมกวัตต์ 
ปัจจุบัน้อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง สว่น้
เฟส2 ซื้อท่ีดิน้เป็น้ท่ีเรียบร้อยและพร้อม
ท่ีจะก่อสร้างใน้อน้าคต คาดเปิดด�าเน้ิน้
การเชิงพาณิชย์(COD)ครึ่งปีแรกของปี 
2564

ขณะท่ี บริษัทฯวางงบลงทุน้ระยะเวลา 5 
ปี (2563-2567) ไว้ท่ี 50,000 ล้าน้บาท 
แบง่เป็น้ใช้ส�าหรับโครงการใน้ประเทศ
ญี่ปุ่น้ 5,000 ล้าน้บาท สว่น้ท่ีเหลือ
รองรับการเข้าซื้อกิจการ(M&A)เพิ่ม
เติม อยา่งไรก็ตามใน้จ�าน้วน้งบลงทุน้ท่ี
กล่าวมาข้างต้น้บริษัทฯจะใช้ใน้ปี 2563 
จ�าน้วน้ 20,000 ล้าน้บาท แบง่เป็น้ใช้
พัฒน้าโครงการปกติ จ�าน้วน้ 3,000 ล้าน้
บาท และใช้รองรับใน้การเข้าซื้อกิจการ
(M&A) 17,000 ล้าน้บาท ซึ่งเงิน้ลงทุน้
จะมาจากกระแสเงิน้สด การออกหุ้น้กู้ 
รวมท้ังกู้จากสถาบัน้การเงิน้ โดยบริษัทฯ
ยังไมม่ีแผน้เพิ่มทุน้แต่อยา่งใด



IVL เข้าซื้อกิจการบริษัท Green Fiber 
International ผู้ด�าเนินธุรกิจรีไซเคิล PET ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐฯ

บรษัิทอินโดรามา เวนเจอรส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื ไอวแีอล ผูผ้ลิต
เคมภัีณฑ์ชั้นน�าระดับโลก ประกาศ
การเข้าซื้อกิจการบรษัิท green 
Fiber international inc. (gFi) 
ซึง่เป็นบรษัิทรไีซเคิลในเมืองฟอน
ทาน่า รฐัแคลิฟอรเ์นยี ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มกี�าลังการผลิต
เกล็ดพลาสติกรไีซเคิล (rPet) รวม 
40,000 ตันต่อปี

Green Fiber International Inc. ผลิต
เกล็ดขวด PET รีไซเคิลคุณภาพสูง
ซึ่งเหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีสัมผัส
อาหาร และจัดจ�าหน้า่ยให้ตลาดบรรจุ
ภัณฑ์ใน้บริเวณแถบชายฝั่ งตะวัน้ตก
ของสหรัฐฯต้ังแต่ปี 2561 โดยการ
เข้าซื้อกิจการน้ี้ถือเป็น้การขยายหว่ง
โซอุ่ปทาน้เกล็ดพลาสติกรีไซเคิลของ
ไอวีแอลไปยังชายฝั่ งตะวัน้ตก ท�าให้
สามารถตอบสน้องความต้องการของ
ลูกค้าใน้อุตสาหกรรมน้�าด่ืมและน้�า
อัดลมได้ดียิ่งขึ้น้ เพิ่มความเชื่อมั่น้ว่า
ขวด PET จะได้รับการรีไซเคิลและใช้
งาน้ต่อได้มากขึ้น้ อัน้จะมุง่สูก่ารสร้าง
เศรษฐกิจหมุน้เวียน้ท่ีแท้จริง

ท้ังน้ี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย

ระยะยาวด้าน้
ความยั่งยืน้ของ
ไอวีแอล และ
เป็น้สว่น้หน้ึ่งของ
แผน้การลงทุน้
ขยายการด�าเน้ิน้
ธุรกิจรีไซเคิลอยา่ง
ต่อเน้ื่องตลอด 5 ปี
ข้างหน้้า ด้วยท่ีต้ัง
ของโรงงาน้ท่ีใกล้
แหล่งรวบรวมขวด 
PET ท่ีผา่น้การ
ใช้งาน้แล้วใน้เขต
ชายฝั่ งตะวัน้ตก
ของสหรัฐฯ ท�าให้
เพิ่มโอกาสใน้การ
ตอบสน้องความ
ต้องการ rPET ท่ี
เพิ่มสูงขึ้น้อยา่ง
ต่อเน้ื่องเพื่อผลิต
บรรจุภัณฑ์ท่ียั่งยืน้

นายยาโชวาดัน โลเฮยี กรรมการ
บรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารด้านรไีซเคิล บรษัิทอินโดรามา 
เวนเจอรส์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า “ไอวแีอลรูส้กึต่ืนเต้นกับการซื้อ
กิจการ green Fiber international 
และยนิดต้ีอนรบัพนักงานของ gFi 
ทกุคนเข้าสูค่รอบครวั อินโดรามา 

เวนเจอรส์ ทีน่ีเ่รามบีทบาทส�าคัญใน
การสง่เลรมิเศรษฐกิจหมุนเวยีนและ
ความยั่งยนืด้านสิง่แวดล้อมท่ัวโลก 
โดยแสวงหาโอกาสต่างๆ เพื่อสรา้ง
อนาคตทีย่ั่งยนือยา่งแท้จรงิ เราเชื่อ
มั่นว่าการซื้อกิจการครัง้นีจ้ะเป็นผลดี
ต่อการเติบโตของธุรกิจรไีซเคิลอยา่ง
ยั่งยนืในอนาคตและมศีกัยภาพทีจ่ะ
ต่อยอดธุรกิจได้อกีมาก”



SFLEX เคาะราคาไอพีโอที่ 3.88 บ./หุ้น
จองซื้อ 11-13 ธ.ค. นี้ เล็งเทรด SET 19 ธ.ค.62

SFleX ก�าหนดราคา iPO ที ่3.88 บาท/หุน้ 
ระดมทนุ 426.80 ล้านบาท “ปรนิทรธ์รณ์ อภิ
ธนาศรวีงศ”์ แม่ทัพใหญ่  มั่นใจ SFleX  เป็น
ผูผ้ลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนชั้นน�าในประเทศไทย และมเีป้าหมายใน
การเป็นผูน้�าในธุรกิจ Flexible Packaging 
ในกลุ่มประเทศ ClMv   มั่นใจ SFleX จะได้
รบัการตอบรบัทีด่จีากนักลงทนุ พรอ้มควง 
Co-underwriters 8  แหง่ รว่มเสนอขาย
หลักทรพัย ์เปิดจองซื้อระหว่างวันที ่11-13 
ธันวาคมนี ้และคาดว่าจะเข้าซื้อขายใน Set 
19 ธันวาคม 62

น้ายสมภพ  กีระสุน้ทรพงษ์ กรรมการผู้อ�าน้วย
การ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิน้ัน้เซีย ไซรัส จ�ากัด 
(มหาชน้) ใน้ฐาน้ะท่ีปรึกษาทางการเงิน้และ
ผู้จัดการการจัดจ�าหน้า่ยและรับประกัน้การ
จ�าหน้า่ยหุ้น้สามัญเพิ่มทุน้ของ บริษัท       สตาร์
เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน้) หรือ SFLEX  เปิดเผย
ว่า บริษัทฯ ได้ก�าหน้ดราคาเสน้อขายหุ้น้สามัญ
เพิ่มทุน้ให้แก่ประชาชน้ท่ัวไปเป็น้ครั้งแรก 
(IPO)  จ�าน้วน้ 110 ล้าน้หุ้น้ มีมูลค่าท่ีตราไว้ 1 
บาทต่อหุ้น้  ใน้ราคา 3.88 บาทต่อหุ้น้ โดยจะ
เสน้อขายให้แก่ประชาชน้จ�าน้วน้ 99 ล้าน้หุ้น้ 
คิดเป็น้ร้อยละ 24.15 และเสน้อขายต่อกรรม
การ ผู้บริหาร และพน้ักงาน้ของบริษัทฯ จ�าน้วน้ 
11 ล้าน้หุ้น้ คิดเป็น้ร้อยละ 2.68  ซึ่งหุ้น้ท้ังสอง
สว่น้จะเสน้อขายใน้ราคาเดียวกัน้ โดยจะเปิด
จองซื้อระหว่างวัน้ท่ี  11-13 ธัน้วาคม 2562 
และคาดว่าจะเข้าซื้อขายใน้ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (SET)  หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
ใน้วัน้ท่ี 19 ธัน้วาคม 2562 โดยใช้ชื่อยอ่ใน้การ
ซื้อขายหลักทรัพย์ว่า  “SFLEX” 

การเสน้อขายหุ้น้ไอพีโอใน้ครั้งน้ี้ บริษัทฯ ได้
แต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์ ฟิน้ัน้เซีย ไซรัส 
จ�ากัด (มหาชน้) เป็น้ผู้จัดการการจัดจ�าหน้า่ย
และรับประกัน้การจ�าหน้า่ย โดยมีผู้รว่มจัด
จ�าหน้า่ยและรับประกัน้การจ�าหน้า่ยอีก 8  
แหง่ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน้), บริษัทหลัก
ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรี
น้ีต้ี จ�ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ โน้มูระ พัฒน้
สิน้ จ�ากัด (มหาชน้), บริษัทหลักทรัพย์ เม
อร์ชั่น้ พาร์ทเน้อร์ จ�ากัด (มหาชน้), บริษัท
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน้), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 
และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ�ากัด 

(มหาชน้)

ส�าหรับราคาหุ้น้ดังกล่าวบริษัทฯมองว่าเป็น้
ราคาท่ีเหมาะสม โดยมี P/Eอยูท่ี่ 24.5 เท่า  
ซึ่งบริษัทฯมองว่าปัจจุบัน้ไมม่ีคู่แข็งท่ีผลิต
สิน้ค้าแบบเดียวกับบริษัทฯ มีเพียงบริษัทฯ
ข้ามชาติเท่าน้ั้น้ โดยมี P/Eอยุท่ี่ระหว่าง 
25-27 เท่า  และท่ีส�าคัญกลุ่มลูกค้าของบ
ริษัทฯจะเป็น้รายใหญอยูใ่น้ระดับ Aจน้ถึง 
B+ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยูท่ี่ 30,000 ล้าน้บาท และ
บริษัทฯมีมาร์เก็ตแชร์อยูท่ี่ 4.5% 

“ราคาไอพโีอทีหุ่น้ละ 3.88 บาท ถือเป็น
ระดับราคาทีเ่หมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรพัย์
ในปัจจุบนั โดย SFleX ถือเป็นผูผ้ลิตและ
จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้น
น�าในประเทศ มลีกูค้าหลักเป็นผูผ้ลิตและ
จ�าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภครายใหญ่ของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บรษัิท  ยูนิลเีวอร ์ไทย 
โฮลด้ิงส ์จ�ากัด, บรษัิท นโีอแฟคทอรี ่จ�ากัด,  
บรษัิท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด และ
บรษัิท ไอ.พ.ี แมนูแฟคเจอริง่ จ�ากัด เป็นต้น 
ซึง่ผูผ้ลิตสนิค้าอุปโภคบรโิภคชั้นน�าเหล่านี้
มกีระบวนการในการคัดเลือกผูจั้ดจ�าหน่าย 
(Supplier) ทีม่มีาตรฐานสงู การทีบ่รษัิทฯ 
เป็นสามารถเข้าไปเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตและจัด
จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ใหแ้ก่ลกูค้าดังกล่าวได้
จึงถือว่าเป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขันขอ
งบรษัิทฯ อยา่งมาก รวมท้ังแสดงใหเ้หน็ถึง
มาตรฐานของสนิค้าของบรษัิทเป็นทีย่อมรบั
จากคู่ค้าระดับสากล นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมี
การท�างานรว่มกับลกูค้าอยา่งใกล้ชิดในการ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีต่อบโจทย์
ของลกูค้าได้อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ 
ท�าใหย้อดขายทีผ่า่นมาของบรษัิทฯ มกีาร
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและแข็งแกรง่ นอกจาก
นี ้ บรษัิทฯ ยงัเดินหน้าขยายฐานลกูค้าท้ัง
ในสว่นของบรรจุภัณฑ์ส�าหรบัสนิค้าอุปโภค 
และขยายตลาดไปยงักลุ่มบรรจุภัณฑ์ส�าหรบั
สนิค้าบรโิภคมากขึน้ โดยจะเหน็ได้ว่าสดัสว่น
ยอดขายจากบรรจุภัณฑ์ส�าหรบัสนิค้า
บรโิภคเพิ่มขึน้จาก 15.23% ในปี 2561 เป็น 
20.18% ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562  ผมจึง
มั่นใจว่าหุน้ของ SFleX จะได้รบัการตอบรบัที่
ดจีากนักลงทนุ” นายสมภพ กล่าว

น้ายปริน้ทร์ธรณ์ อภิธน้าศรีวงศ์ ประธาน้

กรรมการบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด 
(มหาชน้) หรือ SFLEX  เปิดเผยถึง แผน้การ
ระดมทุน้ใน้ครั้งน้ี้จะชว่ยเพิ่มศักยภาพใน้การ
เติบโตให้กับบริษัทฯ โดยเตรียมน้�าเงิน้ท่ีได้จาก
การระดมทุน้ท้ังสิ้น้จ�าน้วน้ 426.80 ล้าน้บาท 
ไปใช้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การผลิตฟิล์มประเภทท่ีใช้ใน้การปิดผน้ึกขึ้น้รูป 
(Sealant) ประมาณ 140 ล้าน้บาท   พร้อมกัน้
น้ี้ จะน้�าเงิน้ไปลงทุน้สร้างคลังสิน้ค้าประมาณ 
50 ล้าน้บาท รวมถึงน้�าไปช�าระคืน้เงิน้กู้ยืมจาก
สถาบัน้การเงิน้ประมาณ 95 ล้าน้บาท และสว่น้
ท่ีเหลือจะน้�าไปใช้เป็น้เงิน้ทุน้หมุน้เวียน้ใน้การ
ประกอบธุรกิจ

“กลยุทธ์ใน้ชว่งต่อจากน้ี้ SFLEX  มีเป้า
หมายท่ีต้องการเป็น้ผู้น้�าทางด้าน้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชน้ิดอ่อน้ (Flexible Packaging) ท้ัง
ใน้ประเทศไทย และประเทศใน้กลุ่ม CLMV 
โดยมีกลยุทธ์การด�าเน้ิน้ธุรกิจท่ีส�าคัญ คือ 
การสร้างพัน้ธมิตรทางธุรกิจ (Business 
Partnership) กับลูกค้าใน้ระยะยาว น้อกเหน้ือ
จากการซื้อขายสิน้ค้าระหว่างกัน้แล้ว บริษัท
ยังรว่มกับลูกค้าใน้การพัฒน้าบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ตอบสน้องต่อโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และสถาน้การณ์ทางการตลาดได้อยา่งรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างมูลค่า
เพิ่ม (Value Added) โดยการน้�าเสน้อแน้วคิด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ให้กับลูกค้า ยิ่งไป
กว่าน้ั้น้ บริษัทฯ ยังมีพัฒน้าน้วัตกรรมใหม่ๆ  
ท่ีสอดคล้องกับแน้วโน้้มของตลาด Flexible 
Packaging ท่ีหัน้มาใช้วัตถุดิบรีไซเคิล และการ
ใช้วัตถุดิบท่ียอ่ยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อให้
เป็น้มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น้ ซึ่งฝ่ายวิจัย
และพัฒน้าของบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมใน้การพัฒน้าวัตถุดิบให้สามารถรองรับ
แน้วโน้้มการเปล่ียน้แปลงการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกให้สอดคล้องกับกระแสการอนุ้รักษ์
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวไว้แล้ว” น้ายปริน้ทร์ธรณ์ 
กล่าว
 
ส�าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ใน้ปี 
2559-2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,181.01 
ล้าน้บาท 1,353.33 ล้าน้บาท 1,374.25 ล้าน้
บาท ใน้ขณะท่ีมีก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 33.29 ล้าน้บาท 
146.63 ล้าน้บาท 136.11 ล้าน้บาท ตามล�าดับ 
ส�าหรับงวด 9 เดือน้แรกของปี 2562 บริษัทฯ 
มีรายได้รวมจ�าน้วน้ 943.22 ล้าน้บาท มีก�าไร
สุทธิจ�าน้วน้ 46.42 ล้าน้บาท 





ระเฑียร ศรีมงคล จาก KTC  คว้า Best CEO
ของ SET พีระพงศ์ จรูญเอก แห่ง ORI เข้าวิน 

Young Rising Star CEO Award

ตลาดหลักทรพัยฯ์ ประกาศผลและมอบ
รางวัล Set awards 2019 โดย best 
CeO ของ Set ได้แก่ นายระเฑยีร ศรี
มงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ. 
บตัรกรุงไทย (ktC) และ best CeO 
ของ mai ได้แก่ นางสาวสวุรรณา โชค
ดอีนันต์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอรแ์นชชั่นแนล 
(MOOng) ส�าหรบั Young Rising Star 
CeO award 

ได้แก่ น้ายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธาน้เจ้า
หน้้าท่ีบริหาร บมจ. ออริจ้ิน้ พร็อพเพอร์
ต้ี (ORI) พร้อมมอบรางวัล Sustainability 
Awards of Honor ให้แก่ 8 บริษัท ได้แก่ 
บมจ. บ้าน้ปู (BANPU) บมจ. บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น้ (BCP) บมจ. ซีเฟรชอิน้ดัส
ตรี (CFRESH) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวาน้ซ์ เทคโน้โลยี 
(SAT) บมจ. ปูน้ซิเมน้ต์ไทย (SCC) และ 
บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

 น้ายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
กล่าวว่า "ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดง
ความยิน้ดีและขอชื่น้ชมบริษัทท่ีได้รับ
รางวัล SET Awards 2019 ทุกบริษัท ผู้ท่ี
ได้รับรางวัลทุกรางวัลล้วน้มีความโดดเด่น้
ท้ังใน้ด้าน้ผลการด�าเน้ิน้งาน้และคุณภาพ
เป็น้ท่ียอมรับใน้ระดับสากล พร้อมก้าวสู่
การเป็น้องค์กรต้น้แบบใน้ตลาดทุน้ และ
เป็น้แรงผลักดัน้ส�าคัญให้หน้ว่ยงาน้และ
ภาคสว่น้ต่างๆ ของสังคมได้น้�าไปเป็น้
แรงผลักดัน้ใน้การพัฒน้าองค์กรอยา่ง
ไมห่ยุดน้ิ่ง โดยความส�าเร็จใน้การพัฒน้า
ด้าน้ศักยภาพและความยั่งยืน้เป็น้ผลจาก

การรว่มแรงรว่มใจและมุง่มั่น้ของทุกภาค
สว่น้ใน้ตลาดทุน้อยา่งต่อเน้ื่อง น้อกจาก
น้ี้ ทุกภาคสว่น้ยังสน้ับสนุ้น้ให้บริษัทเปิด
เผยข้อมูลด้าน้ความยั่งยืน้มากขึ้น้เพื่อ
ให้ผู้ลงทุน้มีข้อมูลท่ีใช้ใน้การตัดสิน้ใจ
ลงทุน้ให้สอดคล้องกับแน้วทางการลงทุน้
อยา่งมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Investment) น้ับเป็น้ความภาคภูมิใจของ
คณะท�างาน้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้จัดงาน้"
 
น้ายสัน้ติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธาน้
บรรณาธิการ วารสารการเงิน้ธน้าคาร ผู้
รว่มก่อต้ังรางวัล SET Awards และหน้ึ่ง
ใน้คณะท�างาน้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ตัดสิน้รางวัล SET Awards 2019 กล่าวว่า 
"รางวัล Set awards ถือเป็นรางวัลอัน
ทรงคณุค่าทีม่อบใหแ้ก่บรษัิททีม่คีวาม
โดนเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
แม้ว่าในแต่ละปีภาคธุรกิจจะประสบกับ
การเปลีย่นแปลงในหลายด้าน แต่ด้วย
ความรว่มมือจากทกุภาคสว่น และด้วย
ความแข็งแกรง่ของภาคธุรกิจไทย สง่
ผลใหบ้รษัิทสามารถรกัษาศกัยภาพของ
องค์กรสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยนื"
 
การจัดงาน้ใน้ปีน้ี้ ได้รวมพิธีประกาศ
ผล 2 รางวัลคุณภาพแหง่ปี ได้แก่งาน้ 
SET Awards และ SET Sustainability 
Awards ซึ่งจัดอยา่งยิ่งใหญเ่พื่อยกยอ่ง
บริษัทท่ีโดดเด่น้ท้ังศักยภาพและคุณภาพ 
โดยแบง่เป็น้ 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่ม
รางวัล Business Excellence มีบริษัท
ได้รับรางวัล SET Award of Honor 1 
บริษัท รางวัลยอดเยี่ยม 22 บริษัท และ
รางวัลดีเด่น้ 48 บริษัท ส�าหรับกลุ่มรางวัล 
Sustainability Excellence มีบริษัทได้
รับรางวัลรวมท้ังสิ้น้ 34 บริษัท แบง่เป็น้ 

รางวัล Sustainability Awards of Honor 
8 บริษัท รางวัล Best Sustainability 
Awards 6 บริษัท รางวัล Highly 
Commended in Sustainability Awards 
11 บริษัท และรางวัล Rising Star 
Sustainability Awards 9 บริษัท
 
ท้ังน้ี้ กลุ่มรางวัล Business Excellence 
ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best 
Investor Relations Awards 2) Best 
Innovative Company Award 3) Best 
Securities Company Awards 4) Best 
Asset Management Company Award 
5) Best Company Performance 
Awards 6) Best Deal of the Year 
Award 7) Best CEO Awards และ Young 
Rising Star CEO Award และกลุ่มรางวัล 
Sustainability Excellence ประกอบด้วย 
3 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability 
Awards 2) Highly Commended in 
Sustainability Awards และ 3) Rising 
Star Sustainability Awards น้อกจาก
น้ี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแหง่ความส�าเร็จ 
ส�าหรับบริษัทหรือบุคคลท่ีสามารถรักษา
ความโดดเด่น้ใน้ด้าน้ต่างๆ ได้อยา่งต่อ
เน้ื่องต้ังแต่ 3 ปี
 
คณะท�างาน้ผู้ทรงคุณวุฒิใน้การตัดสิน้
รางวัล SET Awards 2019 ได้แก่ น้าย
ชัยวัฒน้์ วิบูลย์สวัสด์ิ น้ายมารวย ผดุง
สิทธิ์ น้ายเสรี จิน้ตน้เสรี น้ายสัน้ติ วิริยะ
รังสฤษฎ์ น้ายยุทธ วรฉัตรธาร น้างภัทรี
ยา เบญจพลชัย น้ายธีรน้ัน้ท์ ศรีหงส์  น้าย
ภากร ปีตธวัชชัย น้ายแมน้พงศ์ เสน้า
ณรงค์ น้ายกฤษฎา เสกตระกูล และ
เลขานุ้การคณะท�างาน้ ได้แก่ น้ายอ�าน้วย 
จิรมหาโภคา



 ตลท. เผย 9 เดือนแรกปีนี้ 
บจ.ไทย รายงานก�าไรลดลง 15%  

รับผลเศรษฐกิจโลก-ไทยที่ชะลอตัว

หลักทรัพย์จดทะเบียน้ใน้
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
รายงาน้ยอดขาย 9 เดือน้แรกปี 2562 
รวม 8.62 ล้าน้ล้าน้บาท ลดลง 1.3% 
และก�าไรสุทธิ 6.46 แสน้ล้าน้บาท ลด
ลง 15.4% จากชว่งเดียวกัน้ใน้ปีก่อน้ 
จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยท่ีชะลอตัว

น้ายแมน้พงศ์ เสน้าณรงค์ รองผู้จัดการ 
หัวหน้้าสายงาน้ผู้ออกหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เปิด
เผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน้จ�าน้วน้ 
693 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น้ 97.1% 
จากท้ังหมด 714 หลักทรัพย์ (ไมร่วม
กองทุน้รวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน้
รวมโครงสร้างพื้น้ฐาน้ บริษัทใน้กลุ่มท่ี
เข้าขา่ยอาจถูกเพิกถอน้ หรือ NC และ
บริษัทท่ีแก้ไขการด�าเน้ิน้งาน้ไมไ่ด้ตาม
ก�าหน้ด หรือ NPG) น้�าสง่ผลการด�าเน้ิน้
งาน้งวด 9 เดือน้แรกปี 2562 สิ้น้สุดวัน้
ท่ี 30 กัน้ยายน้ 2562 พบว่าหลักทรัพย์
ท่ีรายงาน้ผลก�าไรสุทธิมีจ�าน้วน้ 527 
หลักทรัพย์ คิดเป็น้ 76.0% ของหลัก
ทรัพย์จดทะเบียน้ท่ีน้�าสง่งบการเงิน้
ท้ังหมด

 ผลการด�าเน้ิน้งาน้ใน้งวด 9 เดือน้แรกปี 
2562 หลักทรัพย์จดทะเบียน้มียอดขาย
รวม 8,623,725 ล้าน้บาท ลดลง 1.3% 
โดยมีก�าไรจากการด�าเน้ิน้งาน้หลัก 
(core operating profit) 660,734 ล้าน้

บาท ลดลง 24.6% และมีก�าไรสุทธิ 
645,647 ล้าน้บาท ลดลง 15.4% จาก
ชว่งเดียวกัน้ใน้ปีก่อน้

ขณะท่ีผลการด�าเน้ิน้งาน้ใน้ไตรมาส 
3/2562 หลักทรัพย์จดทะเบียน้มียอด
ขายรวม 2,850,489 ล้าน้บาท ลดลง 
6.1% มีก�าไรจากการด�าเน้ิน้งาน้หลัก 
203,654 ล้าน้บาท ลดลง 28.9% และ
มีก�าไรสุทธิ 201,347 ล้าน้บาท ลดลง 
18.3% จากชว่งเดียวกัน้ใน้ปีก่อน้

 “หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนไทยได้
รบัผลกระทบรอบด้าน ท้ังปัญหา
สงครามการค้า ปัญหาเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวทีส่ง่ผลกระทบต่ออัตรา
แลกเปลีย่นและราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีม เมื่อประกอบกับการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจไทย ท�าใหย้อดขาย
ในไตรมาส 3 หดตัวแรงขึน้และมี
การแข่งขันทางธุรกิจสงูขึน้ต่อเน่ือง 
กระทบต่อก�าไรจากการด�าเนินงาน
หลักและก�าไรสทุธิปรบัลดลงจาก
ช่วงเดยีวกันปีก่อน โดยหลักทรพัย์
จดทะเบยีนไทยมอัีตราก�าไรจากการ
ด�าเนินงาน (core operation profit 
margin) ลดลงมาอยูท่ี ่7.7% เทยีบ
กับช่วงเดยีวกันในปีก่อนที ่10.0% 
ขณะทีอั่ตราก�าไรสทุธิ (net profit 
margin) ลดลงมาอยูท่ี ่7.0% เทยีบกับ
ช่วงเดยีวกันในปีก่อนที ่8.2%” นาย
แมนพงศ ์กล่าว

 ส�าหรับฐาน้ะการเงิน้ของกิจการ ณ 
สิ้น้ไตรมาส 3/2562 หลักทรัพย์จด
ทะเบียน้ไทยมีการใช้หน้ี้สิน้เพิ่มขึ้น้ 
ท�าให้อัตราสว่น้หน้ี้สิน้ต่อทุน้ (ไมร่วม
อุตสาหกรรมการเงิน้) ปรับขึ้น้มาอยูท่ี่ 
1.37 เท่า จากชว่งเดียวกัน้ใน้ปีก่อน้ท่ี 
1.28 เท่า

 อยา่งไรก็ดีหมวดธุรกิจท่ีมีผลการ
ด�าเน้ิน้งาน้เติบโตได้ดี คือ หมวดเงิน้
ทุน้และหลักทรัพย์ ซึ่งเติบโตจากการ
ขยายสิน้เชื่อสว่น้บุคคล หมวดอาหาร
และเครื่องด่ืมท่ีได้ผลบวกจากกลุ่ม
อาหารสด เครื่องด่ืม และการขยาย
ตลาดไปกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึง 
หมวดสิน้ค้าอุปโภคบริโภคซึ่งยอดขาย
และก�าไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้น้เล็กน้้อยจาก
ไตรมาส 2/2562 
 
ด้าน้ผลการด�าเน้ิน้งาน้ของหลักทรัพย์
จดทะเบียน้ใน้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 139,597 
ล้าน้บาท เพิ่มขึ้น้ 2.4% มีก�าไรจาก
การด�าเน้ิน้งาน้ 4,710 ล้าน้บาท ลด
ลง 19.2% อยา่งไรก็ดี หากรวมผลของ
รายการพิเศษใน้กลุ่มทรัพยากร สง่ผล
ให้ภาพรวมมีก�าไรสุทธิ 8,663 ล้าน้บาท 
เพิ่มขึ้น้ 69.0% จากชว่งเดียวกัน้ใน้ปี
ก่อน้



บจ. mai รายงานก�าไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก
ปี 2562 รวม 8,663 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือน ปี 
2562 ของ บจ. mai มยีอดขายรวม 
139,597 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.4% 
ก�าไรจากการด�าเนินงาน (operating 
profit) 4,710 ล้านบาท ลดลง 
19.2% ขณะทีก่�าไรสทุธิรวม  8,663 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 69.0 % จากการ
บนัทึกก�าไรพิเศษของ บจ. ในกลุ่ม
ทรพัยากร พบกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มกี�าไรสทุธิเพิ่มขึน้สงูสดุ คือ กลุ่ม
ทรพัยากร บรกิารและเทคโนโลยี

 น้ายประพัน้ธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน้ใน้ mai 
จ�าน้วน้ 158 บริษัท คิดเป็น้ 95% จาก
ท้ังหมด 166 บริษัท (ไมร่วมบริษัทใน้
กลุ่มท่ีเข้าขา่ยอาจถูกเพิกถอน้ หรือ 
NC และบริษัทท่ีปิดงบไมต่รงตาม
ปีปฏิทิน้) น้�าสง่ผลการด�าเน้ิน้งาน้รอบ 
9 เดือน้แรก ของปี 2562 สิ้น้สุดวัน้ท่ี 
30 กัน้ยายน้ 2562 พบ บจ. ท่ีรายงาน้
ผลก�าไรสุทธิจ�าน้วน้ 112 บริษัท คิด
เป็น้ 71% ของบริษัทท่ีน้�าสง่ผลการ
ด�าเน้ิน้งาน้ท้ังหมด

 ผลการด�าเน้ิน้งาน้ บจ. mai งวด 
9 เดือน้ ปี 2562 มียอดขายรวม 
139,597 ล้าน้บาท เพิ่มขึ้น้ 2.4% 
จากชว่งเดียวกัน้ของปีก่อน้หน้้า 
ต้น้ทุน้รวม 110,544 ล้าน้บาท เพิ่ม
ขึ้น้ 2.9% สง่ผลให้อัตราก�าไรขั้น้ต้น้
ลดลงเล็กน้้อยจาก 21.22% มาอยู่
ท่ี 20.81% ก�าไรจากการด�าเน้ิน้งาน้ 
(operating profit) อยูท่ี่ 4,710 ล้าน้
บาท ลดลง 19.2% อัตราก�าไรจาก
การด�าเน้ิน้งาน้ลดลงจาก 4.28% มาท่ี 
3.37% และก�าไรสุทธิรวม 8,663 ล้าน้
บาท เพิ่มขึ้น้ 69.0% อัตราก�าไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น้จาก 3.63% เป็น้ 5.85%

 ขณะทีผ่ลการด�าเนินงานไตรมาส 
3/2562 บจ. mai มยีอดขายรวม 
46,270 ล้านบาท ลดลง 0.4% ก�าไร
จากการด�าเนินงาน (operating 
profit) 1,666 ล้านบาท ลดลง 
11.1% และก�าไรสทุธิรวม 4,619 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 173.3% จากช่วง
เดยีวกันในปีก่อน ท้ังนีใ้นไตรมาส 3 
มกีารบนัทึกก�าไรจากขายเงินลงทนุ
ของ บจ. แหง่หน่ึงในกลุ่มทรพัยากร
มูลค่า 3,376 ลบ. ท�าใหก้�าไรสทุธิ
รวมเพิ่มขึน้

ผลการด�าเนินงานรอบ 9 เดือน ของ 
บจ. mai มยีอดขายและก�าไรสทุธิ
เพิ่มขึน้  แต่ผลก�าไรจากการด�าเนิน
งานในไตรมาส 3/2562 ปรบัลดลง 
จากภาวะเศรษฐกิจทีก่�าลังซื้อใน
ประเทศชะลอตัวลง ท�าให ้บจ. ต้อง
เผชิญกับการแข่งขันทีส่งูขึน้ สง่ผล
ใหค่้าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร
สงูขึน้

 ใน้สว่น้ของฐาน้ะทางการเงิน้ 
บจ. mai ณ 30 กัน้ยายน้ 2562 มี
สิน้ทรัพย์รวม 271,968 ล้าน้บาท 
เพิ่มขึ้น้ 4.7% จากสิ้น้ปี 2561 ขณะท่ี
โครงสร้างเงิน้ทุน้รวมยังอยูใ่น้เกณฑ์ท่ี
แข็งแรง โดยมีอัตราสว่น้หน้ี้สิน้ต่อทุน้
อยูท่ี่ 1.03 เท่า ลดลงจากสิ้น้ปีท่ีแล้วท่ี 
1.07 เท่า” น้ายประพัน้ธ์กล่าว

 ปัจจุบัน้มี บจ. ใน้ mai 166 บริษัท 
(ข้อมูล ณ วัน้ท่ี 27 พฤศจิกายน้ 
2562) ดัชน้ี mai ปิดท่ีระดับ 323.00 
จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รวม (market capitalization) 
221,438 ล้าน้บาท มูลค่าการซื้อขาย
เฉล่ีย 749 ล้าน้บาทต่อวัน้ 



ครม.ไฟเขียวกองทุน SSF แทน LTF 
พร้อมปรับปรุงเกณฑ์ RMF

นายอุตตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการ
ประชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวันที ่3 ธันวาคม 
2562 มมีติเหน็ชอบมาตรการสง่เสรมิการ
ออมระยะยาว ตามทีก่ระทรวงการคลัง
เสนอ ประกอบด้วย การใหส้ทิธิประโยชน์
ทางภาษีส�าหรบัการซื้อกองทนุรวมเพื่อ
การออม (Super Savings Fund: SSF) 
(กองทนุ SSF) และการปรบัปรุงหลัก
เกณฑ์การใหส้ทิธิประโยชน์ทางภาษี
ส�าหรบัการซื้อกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพี (Retirement Mutual Fund: RMF) 
(กองทนุ RMF) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชน
มกีารออมระยะยาวมากขึน้ ซึง่การใหส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นใหก้ลุ่มผูม้ี
รายได้ปานกลางถึงน้อยและผูท้ีเ่ริม่ต้น
วัยท�างานได้รบัประโยชน์อยา่งเต็มที ่เพื่อ
เป็นการจูงใจใหป้ระชาชนกลุ่มดังกล่าว
เริม่ต้นการออมระยะยาวโดยเรว็ โดยมี
สาระส�าคัญ ดังนี้

1. ใหส้ทิธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรบั
การซื้อกองทนุ SSF ซึง่เป็นกองทนุเพื่อ
การออมระยะยาว   ทีจั่ดต้ังขึน้ใหม่ โดย
ก�าหนด ดังนี้
 1.1 ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลด
หยอ่น้ภาษีเงิน้ได้ส�าหรับเงิน้ท่ีจ่ายเป็น้
ค่าซื้อหน้ว่ยลงทุน้ใน้กองทุน้ SSF ไมเ่กิน้
ร้อยละ 30 ของเงิน้ได้พึงประเมิน้ แต่
ไมเ่กิน้ 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับ
กองทุน้การออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืน้ 
ๆ (กองทุน้ RMF กองทุน้ส�ารองเล้ียงชีพ 

กองทุน้บ�าเหน้็จบ�าน้าญข้าราชการ กองทุน้
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน้
เอกชน้ กองทุน้การออมแหง่ชาติ หรือเบี้ย
ประกัน้ภัยส�าหรับการประกัน้ชีวิตแบบ
บ�าน้าญ) แล้วต้องไมเ่กิน้ 500,000 บาท ใน้
แต่ละปีภาษี 
 1.2 กองทุน้ SSF ลงทุน้ใน้หลักทรัพย์ได้
ทุกประเภท 
 1.3 ไมก่�าหน้ดจ�าน้วน้ขั้น้ต�าใน้การซื้อ
หน้ว่ยลงทุน้ และไมก่�าหน้ดเง่ือน้ไขใน้การ
ซื้อต่อเน้ื่อง 
 1.4 ผู้ซื้อกองทุน้ SSF สามารถขายคืน้
หน้ว่ยลงทุน้ได้เมื่อถือมาแล้วไมน่้้อยกว่า 10 
ปีน้ับจากวัน้ท่ีซื้อ
 1.5 เงิน้ได้จากการขายคืน้หน้ว่ยลงทุน้ 
SSF จะได้รับยกเว้น้ภาษีเงิน้ได้บุคคล
ธรรมดาหากปฏิบัติตามเง่ือน้ไขท่ีก�าหน้ด
 ท้ังน้ี้ สามารถหักลดหยอ่น้ค่าซื้อหน้ว่ย
ลงทุน้ใน้ SSF ได้ 5 ปี (2563 - 2567) 
โดยกระทรวงการคลังจะประเมิน้ผลของ
มาตรการเพื่อพิจารณาแน้วทางท่ีเหมาะสม
ต่อไป

2. ปรบัปรุงหลักเกณฑ์การใหส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีส�าหรบัการซื้อกองทนุ 
RMF ดังนี ้
 2.1 ปรับสัดสว่น้การหักลดหยอ่น้ภาษี
ส�าหรับเงิน้ท่ีจ่ายเป็น้ค่าซื้อหน้ว่ยลงทุน้ใน้
กองทุน้ RMF จากเดิมไมเ่กิน้ร้อยละ 15 
ของเงิน้ได้พึงประเมิน้ เป็น้ไมเ่กิน้ร้อยละ 
30 ของเงิน้ได้พึงประเมิน้ โดยยังคงก�าหน้ด
วงเงิน้หักลดหยอ่น้ได้สูงสุดไมเ่กิน้ 500,000 
บาท เมื่อรวมกับกองทุน้การออมเพื่อการ

เกษียณอายุอ่ืน้ ๆ (กองทุน้ SSF กองทุน้
ส�ารองเล้ียงชีพ กองทุน้บ�าเหน้็จบ�าน้าญ
ข้าราชการ กองทุน้สงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียน้เอกชน้ กองทุน้การออมแหง่
ชาติ หรือเบี้ยประกัน้ภัยส�าหรับการประกัน้
ชีวิตแบบบ�าน้าญ) เพื่อเป็น้การสง่เสริมให้
ประชาชน้ออมได้มากขึ้น้ 
 2.2 ยกเลิกการก�าหน้ดจ�าน้วน้ขั้น้ต�าใน้
การซื้อกองทุน้ RMF (เดิมก�าหน้ดให้ซื้อไม่
น้้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงิน้ได้พึงประเมิน้ 
หรือไมน่้้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่
จ�าน้วน้ใดจะต�ากว่า) เพื่อให้ผู้ท่ีมีรายได้
ปาน้กลางถึงน้้อยสามารถซื้อกองทุน้ RMF 
ได้ โดยยังคงก�าหน้ดให้ต้องซื้อต่อเน้ื่องทุก
ปี และไมร่ะงับการซื้อเกิน้ 1 ปีติดต่อกัน้เชน่้
เดิม 
  
น้ายอุตตมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการ
คลังมุง่หวังให้ประชาชน้ทุกกลุ่มมีวิน้ัยการ
ออม เริ่มต้น้ออมระยะยาวต้ังแต่เข้าสูวั่ย
ท�างาน้ และรู้จักวางแผน้ทางการเงิน้ เพื่อ
น้�าไปสูค่วามมั่น้คงทางรายได้เมื่อพ้น้วัย
ท�างาน้ ท้ังน้ี้ ส�าหรับการลงทุน้ใน้กองทุน้
รวมหุ้น้ระยะยาว (Long-Term Equity 
Fund) หรือ LTF ซึ่งจะสิ้น้สุดการให้สิทธิ
ประโยชน้์ทางภาษีใน้ปี 2562 น้ั้น้ น้ักลงทุน้
จะยังคงสามารถซื้อหน้ว่ยลงทุน้ใน้กองทุน้ 
LTF ได้ และแม้ว่าจะไมไ่ด้รับการลดหยอ่น้
ภาษีส�าหรับเงิน้ท่ีซื้อหน้ว่ยลงทุน้ต้ังแต่วัน้
ท่ี 1 มกราคม 2563 เป็น้ต้น้ไป แต่กระทรวง
การคลังได้เสน้อแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ท่ี
ถือหน้ว่ยลงทุน้ได้รับการยกเว้น้ภาษีส�าหรับ
ก�าไรจากการขายคืน้หน้ว่ยลงทุน้ของกอง
ทุน้ LTF เชน่้เดียวกับกองทุน้รวมอ่ืน้ ๆ 



ธปท.เผย เศรษฐกิจไทย ต.ค. 62 
ยังชะลอตัว หลังส่งออกหดตัวต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟอ้ทั่วไปอยู่ที่ 0.11%

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) แถลง
ภาวะ เศรษฐกิจไทยในเดือนตลุาคม 2562 
ยงัอยูใ่นภาวะชะลอตัว โดยการสง่ออก
สนิค้าหดตัวต่อเน่ืองตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า สอดคล้องกับการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชีก้าร
ลงทนุภาคเอกชน ขณะทีก่ารใช้จ่ายภาครฐั
กลับมาหดตัวตามรายจ่ายลงทนุ อยา่งไรก็
ด ีเครื่องชีก้ารบรโิภคภาคเอกชนขยายตัว
สงูขึน้จากเดือนก่อน โดยได้รบัผลดชีั่วคราว
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐั 
ส�าหรบัภาคการท่องเทีย่วขยายตัวดต่ีอเน่ือง

ด้าน้เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิน้เฟ้อท่ัวไป
ลดลงจากเดือน้ก่อน้ตามอัตราเงิน้เฟ้อใน้
หมวดพลังงาน้เป็น้ส�าคัญ ขณะท่ีอัตราเงิน้เฟ้อ
พื้น้ฐาน้ทรงตัว ส�าหรับอัตราการว่างงาน้ท่ี
ขจัดปัจจัยฤดูกาลลดลงเล็กน้้อยจากเดือน้
ก่อน้ตามจ�าน้วน้ผู้มีงาน้ท�าใน้ภาคเกษตรกรรม
ท่ีเพิ่มขึ้น้ ดุลบัญชีเดิน้สะพัดเกิน้ดุลลดลงตาม
ดุลการค้า ขณะท่ีดุลบัญชีเงิน้ทุน้เคล่ือน้ย้าย
ขาดดุลสุทธิจากด้าน้สิน้ทรัพย์

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังน้ี้
มูลค่าการสง่ออกสิน้ค้า รวมและไมร่วม
ทองค�าหดตัวร้อยละ 5.0 จากระยะเดียวกัน้ปี
ก่อน้ โดยการสง่ออกใน้หลายหมวดสิน้ค้ายัง
คงหดตัวจาก 1) ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
ท่ีชะลอตัว 2) วัฏจักรสิน้ค้าอิเล็กทรอน้ิกส์ท่ี
ยังไมฟ่ื้ น้ตัวชัดเจน้ 3) ราคาน้�ามัน้ดิบใน้ตลาด
โลกท่ียังหดตัว ประกอบกับมีปัจจัยชั่วคราว
จากการปิดซอ่มบ�ารุงโรงกล่ัน้น้�ามัน้บางราย 
สง่ผลให้มูลค่าการสง่ออกสิน้ค้าใน้หมวดท่ี
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหดตัวท้ัง
ด้าน้ราคาและปริมาณ อยา่งไรก็ดี การสง่ออก
สิน้ค้าบางหมวดขยายตัวได้ต่อเน้ื่อง ได้แก่ 
สิน้ค้าเกษตรแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และยาน้
ยน้ต์และชิ้น้สว่น้ ซึ่งสว่น้หน้ึ่งได้รับผลดีจาก
การสง่ออกสิน้ค้าไปสหรัฐฯ เพื่อทดแทน้สิน้ค้า
จากจีน้ น้อกจากน้ี้ การสง่ออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ขยายตัวได้เป็น้ครั้งแรกใน้รอบ 12 เดือน้ ซึ่ง
เป็น้ผลจากการย้ายฐาน้การผลิตมาไทยใน้
ชว่งก่อน้หน้้า ท้ังน้ี้ การสง่ออกสิน้ค้าท่ีหด
ตัวสง่ผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว

สอดคล้องกัน้

เครื่องชี้การลงทุน้ภาคเอกชน้หดตัวต่อ
เน้ื่องจากระยะเดียวกัน้ปีก่อน้ สอดคล้อง
กับอุปสงค์ท้ังใน้และต่างประเทศท่ียังชะลอ
ตัว โดยเครื่องชี้การลงทุน้หมวดเครื่องจักร
และอุปกรณ์หดตัวต่อเน้ื่อง ท้ังการน้�าเข้า
สิน้ค้าทุน้ ยอดขายเครื่องจักรใน้ประเทศ และ
ยอดจดทะเบียน้รถยน้ต์ ขณะท่ีเครื่องชี้การ
ลงทุน้หมวดก่อสร้างหดตัวเชน่้กัน้ ตามพื้น้ท่ี
ได้รับอนุ้ญาตก่อสร้างท่ีหดตัวใน้เกือบทุก
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับกิจกรรมใน้ภาค
ก่อสร้างท่ีชะลอตัว อยา่งไรก็ดี พื้น้ท่ีได้รับ
อนุ้ญาตก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมยังขยายตัว
ได้

มูลค่าการน้�าเข้าสิน้ค้า หดตัวร้อยละ 9.2 จาก
ระยะเดียวกัน้ปีก่อน้ โดยเป็น้การหดตัวใน้
เกือบทุกหมวดสิน้ค้า สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว โดยการน้�าเข้า
วัตถุดิบและสิน้ค้าขั้น้กลางหดตัว ตามการน้�า
เข้าน้�ามัน้ดิบท่ีสว่น้หน้ึ่งเป็น้ผลจากการปิด
ซอ่มบ�ารุงโรงกล่ัน้น้�ามัน้บางราย และการน้�า
เข้าชิ้น้สว่น้อิเล็กทรอน้ิกส์ท่ีสว่น้หน้ึ่งเป็น้ผล
ของฐาน้ท่ีสูงใน้ปีก่อน้ ประกอบกับการสง่ออก
สิน้ค้าอิเล็กทรอน้ิกส์ยังคงหดตัว น้อกจากน้ี้ 
การน้�าเข้าสิน้ค้าอุปโภคบริโภคกลับมาหดตัว 
ตามการน้�าเข้าอาหารทะเลเป็น้หลักท่ีมีผล
ของฐาน้สูงใน้ปีก่อน้ อยา่งไรก็ดี การน้�าเข้า
สิน้ค้าทุน้ขยายตัวสูงขึ้น้จากการน้�าเข้าเครื่อง
บิน้และแท่น้ขุดเจาะซึ่งสว่น้ใหญเ่ป็น้การ
เชา่ ซึ่งหากไมร่วมการน้�าเข้าสิน้ค้าดังกล่าว 
การน้�าเข้าสิน้ค้าทุน้ยังคงหดตัวต่อเน้ื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐท่ีไมร่วมเงิน้โอน้กลับมา
หดตัวจากระยะเดียวกัน้ปีก่อน้ ตามรายจ่าย
ลงทุน้ของท้ังรัฐบาลกลาง ซึ่งสว่น้หน้ึ่งเป็น้
ผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ท่ียังไม่
ประกาศใช้ และรายจ่ายลงทุน้ของรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะ รฟท. ขณะท่ีรายจ่ายประจ�ายังคง
ขยายตัวตามรายจ่ายค่าตอบแทน้บุคลากร
และรายจ่ายเพื่อซื้อสิน้ค้าและบริการ

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน้ ขยายตัวสูงขึ้น้

จากเดือน้ก่อน้ แต่ยังคงอยูใ่น้ทิศทางชะลอ
ตัว โดยใน้เดือน้น้ี้ได้รับผลดีชั่วคราวจาก
มาตรการกระตุ้น้เศรษฐกิจของภาครัฐ สง่ผล
ให้เครื่องชี้การใช้จ่ายใน้หมวดสิน้ค้าไมค่งทน้
และบริการขยายตัวสูงขึ้น้ ขณะท่ีการใช้จ่าย
ใน้หมวดสิน้ค้าก่ึงคงทน้และสิน้ค้าคงทน้หด
ตัวโดยเฉพาะรถยน้ต์ สอดคล้องกับปัจจัย
สน้ับสนุ้น้ก�าลังซื้อท่ีแผว่ลง ท้ังรายได้น้อกภาค
เกษตรกรรมท่ีหดตัวต่อเน้ื่อง รายได้เกษตรกร
ท่ีขยายตัวชะลอลง ความเชื่อมั่น้ของผู้บริโภค
ท่ีลดลงต่อเน้ื่อง และสถาบัน้การเงิน้ท่ียัง
ระมัดระวังใน้การให้สิน้เชื่อโดยเฉพาะสิน้เชื่อ
รถยน้ต์ท่ีคุณภาพด้อยลง

จ�าน้วน้น้ักท่องเท่ียวต่างประเทศ ขยายตัวดี
ต่อเน้ื่องท่ีร้อยละ 12.5 จากระยะเดียวกัน้ปี
ก่อน้ จาก 1) ฐาน้จ�าน้วน้น้ักท่องเท่ียวจีน้ท่ีต�า
จากเหตุการณ์เรือน้ักท่องเท่ียวล่มท่ีจังหวัด
ภูเก็ต และ 2) มาตรการยกเว้น้ค่าธรรมเน้ียม 
visa on arrivalท่ีมีสว่น้ท�าให้จ�าน้วน้น้ักท่อ
งเท่ียวจีน้ อิน้เดีย และไต้หวัน้เพิ่มมากขึ้น้ 
น้อกจากน้ี้ ยังมีน้ักท่องเท่ียวสัญชาติเอเชีย
อ่ืน้ท่ีขยายตัวดีต่อเน้ื่อง อาทิ น้ักท่องเท่ียว
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น้ และลาว รวมท้ังน้ักท่องเท่ียว
มาเลเซียท่ีกลับมาขยายตัวได้ เป็น้ผลจากการ
เหล่ือมเดือน้ของวัน้หยุดปีใหมฮิ่น้ดูท่ีปีน้ี้อยูใ่น้
ชว่งปลายเดือน้ตุลาคม

ด้าน้เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิน้เฟ้อท่ัวไป
อยูท่ี่ร้อยละ 0.11 ลดลงต่อเน้ื่องจากเดือน้
ก่อน้ จากอัตราเงิน้เฟ้อใน้หมวดพลังงาน้ท่ีหด
ตัวสูงขึ้น้ตามราคาน้�ามัน้ขายปลีกใน้ประเทศ
ท่ีลดลง ขณะท่ีอัตราเงิน้เฟ้อพื้น้ฐาน้ทรงตัว
จากเดือน้ก่อน้ ส�าหรับอัตราการว่างงาน้ท่ีขจัด
ปัจจัยฤดูกาลลดลงเล็กน้้อยจากเดือน้ก่อน้
ตามจ�าน้วน้ผู้มีงาน้ท�าใน้ภาคเกษตรกรรมท่ี
เพิ่มขึ้น้ ขณะท่ีจ�าน้วน้ผู้มีงาน้ท�าน้อกภาค
เกษตรกรรมทรงตัว ด้าน้ดุลบัญชีเดิน้สะพัด
เกิน้ดุลลดลงตามดุลการค้า จากมูลค่าการน้�า
เข้าท่ีเพิ่มขึ้น้จากเดือน้ก่อน้ ขณะท่ีดุลบัญชี
เงิน้ทุน้เคล่ือน้ย้ายขาดดุลสุทธิจากด้าน้
สิน้ทรัพย์ ตามการเพิ่มเงิน้ฝากใน้ต่างประเทศ
ของภาคสถาบัน้การเงิน้ท่ีรับฝากเงิน้ไทย และ
การออกไปลงทุน้ใน้หลักทรัพย์ต่างประเทศ
ของน้ักลงทุน้ไทย



ศูนย์วิจัยกสิกร หั่นจีดีพีปี 62 มาอยู่ที่ 2.5% จากเดิมที่ 2.8%
หลังส่งออกชะลอจากผลสงครามการค้า - บาทแข็งค่า 

พร้อมมองเศรษฐกิจไทยปีหน้าขยายตัว 2.7% 

ศูนยวิ์จัยกสกิรไทยปรบัลดประมาณการ
จดีพีปีี 2562 มาอยูท่ี ่2.5% และมอง
เศรษฐกิจไทยปีหน้าขยายตัว 2.7% ขณะ
ที ่ธุรกิจไทยเผชิญหลายโจทยห์นิท้ังเงิน
บาทแข็ง ภัยแล้ง และการปรบัขึน้ของค่า
จ้างขั้นต�า

 
นางสาวณัฐพร ตรรีตัน์ศริกิลุ ผูช้่วย
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ศูนยวิ์จัยกสกิร
ไทย จ�ากัด มองว่าการชะลอตัวของการสง่
ออกจากผลของสงครามการค้าและเงิน
บาททีแ่ข็งค่า รวมถึงการลงทนุโดยรวม
ทีโ่ตต�ากว่าประเมิน และยงัมปัีจจัยความ
ล่าช้าของการประกาศใช้รา่ง พ.ร.บ.งบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 ท�าให้
ศูนยวิ์จัยกสกิรไทยปรบัลดประมาณการ
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลงจากเดิมที ่
2.8% มาที ่2.5%

ส�าหรับใน้ปี 2563 คาดการณ์จีดีพีขยาย
ตัวท่ี 2.7% (กรอบประมาณการ 2.5%-
3.0%) โดยหวังแรงหนุ้น้จากภาครัฐเป็น้
ตัวขับเคล่ือน้ บน้เง่ือน้ไขส�าคัญคือรัฐบาล
ต้องเรง่ผลักดัน้รา่งพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี 2563 รวมถึงการเบิก
จ่ายงบประมาณ อยา่งไรก็ตาม ใน้กรณีท่ี
สถาน้การณ์ทางการเมือง สง่ผลกระทบให้
เกิดความล่าช้าใน้การผลักดัน้เม็ดเงิน้งบ
ประมาณใหมเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ และมี
ผลลบต่อความเชื่อมั่น้ต่อการลงทุน้ภาค
เอกชน้ ก็อาจท�าให้จีดีพีปีหน้้าว่ิงเข้าหา
กรอบล่างของประมาณการท่ี 2.5% หรือ
ต�ากว่าน้ั้น้ ใน้ขณะท่ีภาคการสง่ออกคาดว่า
จะหดตัวต่อเน้ื่อง เพราะตลาดสง่ออกหลัก
ยังมีทิศทางชะลอตัว ปัญหาสงครามการ

ค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน้ไมน่้า่จะสามารถ
บรรลุข้อตกลงได้ใน้อน้าคตอัน้ใกล้ และเงิน้
บาทยังคงมีทิศทางแข็งค่า โดยเฉพาะใน้
ชว่งไตรมาสแรกของปีหน้้าท่ีคาดว่าเฟดจะ
ลดดอกเบี้ยน้โยบายเพิ่มเติม ซึ่งจะกดดัน้ให้
เงิน้ดอลลาร์ฯ ยังอ่อน้ค่า

ส�าหรับทิศทางธุรกิจธน้าคารพาณิชย์ไทย
ปีหน้้าน้ั้น้ คาดว่าจะเผชิญ 4 โจทย์หิน้ ท้ัง
สิน้เชื่อท่ีมีข้อจ�ากัดของการเติบโตตาม
เศรษฐกิจโดยมองอัตราการเติบโของสิน้
เชื่อเท่าปีก่อน้ท่ี 3.5% เอ็น้พีแอลท่ีมีโอกาส
ปรับสูงขึ้น้จากปี 2562 ค่าธรรมเน้ียมท่ีคง
ขยายตัวใน้ระดับไมเ่กิน้ 1-2% และมีโอกาส
ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากน้โยบายของ
ทางการ รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลง
หรือการสง่สัญญาณของทางการท่ีต้องการ
ให้ธน้าคารพาณิชย์ชว่ยเหลือลูกค้า อัน้จะ
กระทบรูปแบบการปรับอัตราดอกเบี้ยเงิน้
กู้-เงิน้ฝาก จน้มีผลกดดัน้สว่น้ต่างอัตรา
ดอกเบี้ย (NIM) 

ด้าน้น้างสาว เกวลิน้ หวังพิชญสุข ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูน้ย์วิจัยกสิกร
ไทย จ�ากัด มองว่าธุรกิจอ่ืน้ๆ ก็ประสบกับ
โจทย์ยากเชน่้กัน้ใน้ปี 2563 โดยเงิน้บาทมี
ค่าเฉล่ียรายปีท่ีแข็งค่ากว่าใน้ปี 2562 น้ั้น้ 
น้อกจากจะกระทบภาคสง่ออกแล้ว จะสง่
ผลตามมาให้ภาคการผลิตหดตัวหรือลด
ก�าลังการผลิตลง จน้กระทบการจ้างงาน้ 
โดยใน้เบื้องต้น้ประมาณว่าการจ้างงาน้ใน้
ภาคการผลิตจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีก
กว่า 3 หมื่น้ต�าแหน้ง่ จากปี 2562 ท่ีหายไป
ใกล้แสน้ต�าแหน้ง่ สว่น้ภัยแล้งใน้ปี 2563 ท่ี
คาดว่าจะมีภาวะแล้งรุน้แรงกว่าปี 2562 
เพราะเริ่มต้น้ปีด้วยปริมาณน้�าใน้เขื่อน้

ต่างๆ ท่ีน้้อยกว่าเดิมมากน้ั้น้ จะกระทบ
ปริมาณผลผลิต มีผลให้จีดีพีภาคเกษตร
และรายได้เกษตรกรมีโอกาสหดตัว สว่น้จะ
เข้าใกล้ภาวะแล้งเป็น้ประวัติการณ์ดังเชน่้
ท่ีเกิดใน้ปี 2558-2559 น้ั้น้หรือไม ่คงเป็น้
ประเด็น้ติดตามซึ่งไมเ่กิน้ 3-4 เดือน้แรก
ของปี 2563 ก็คงมีความชัดเจน้ขึ้น้แล้วว่า
จะมีภาวะฝน้ท้ิงชว่งเข้ามาซ�าเติมหรือไม่

สว่น้ประเด็น้การปรับขึ้น้ค่าจ้างขั้น้ต�าล่าสุด
น้ั้น้ แม้ว่าผลกระทบต่อเงิน้เฟ้อใน้ปี 2563 
จะจ�ากัด แต่ก็จะเพิ่มโจทย์ยากให้กับธุรกิจ 
โดยค่าแรงท่ีเพิ่มขึ้น้เฉล่ียประมาณ 5 บาท
จากเดิม จะมีผลเพิ่มต้น้ทุน้แรงงาน้เฉล่ีย
อีก 0.3% ขณะท่ี ธุรกิจเกษตร จะเป็น้กลุ่ม
ท่ีเผชิญผลกระทบท้ังค่าเงิน้บาทแข็ง ภัย
แล้ง และค่าแรงพร้อมๆ กัน้ ซึ่งท�าให้ภาครัฐ
อาจต้องเตรียมน้โยบายเฉพาะด้าน้เพื่อดูแล
กลุ่มน้ี้  ขณะท่ี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะยัง
ไมฟ่ื้ น้ตัวเพราะปัญหาท่ีอยูอ่าศัยค้างขาย
สะสมท่ียังมีอยูอี่กราว 200,000 หน้ว่ยน้ั้น้ 
มีขน้าดใหญเ่กิน้กว่าจะสามารถเคลียร์ได้
ภายใน้ระยะเวลาอัน้สั้น้

ธุรกิจท่ียังไปได้ คงเป็น้ธุรกิจท่องเท่ียว ท่ี
แม้จะเห็น้อัตราการเติบโตของจ�าน้วน้น้ัก
ท่องเท่ียวต่างชาติท่ีคาดว่าจะชะลอลงมา
ท่ีประมาณ 2-3% จากท่ีประมาณการไว้ว่า
จะขยายตัวราว 4% ใน้ปี 2562 แต่ก็ยังมี
ตลาดน้ักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีสร้างโอกาส
ทางธุรกิจได้ ท้ังน้ักท่องเท่ียวจีน้ อาเซียน้ 
และอิน้เดีย รวมถึงตลาดไทยเท่ียวไทย ซึ่ง
ภาครัฐสามารถสง่เสริมหรือออกมาตรการ
กระตุ้น้การท่องเท่ียวเพื่อเป็น้หน้ึ่งใน้เครื่อง
มือหนุ้น้เศรษฐกิจไทยปีหน้้าได้ เพราะมี
สัดสว่น้ต่อจีดีพีรวมถึง 18%



กบข. รุกเพ่ิมการลงทุนต่างประเทศ เพ่ิมเป็น 40%
หวังลดความเสี่ยงและขยายโอกาสการลงทุน

นายวิทัย รตันากร เลขาธิการคณะ
กรรมการ กบข. เปิดเผยว่า กบข. อยู่
ระหว่างเรง่เพิ่มสดัสว่นการลงทนุใน
ต่างประเทศ โดยการเพิ่มเพดานการ
ลงทนุจากรอ้ยละ 30 เพิ่มเป็นรอ้ยละ 
40 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่คาดว่าจะ
แล้วเสรจ็สามารถเริม่ด�าเนินการได้ใน
ช่วงต้นปี 2563

ปัจจุบัน้ กบข. มีการลงทุน้ใน้สิน้ทรัพย์
ต่างประเทศอยูร่้อยละ 28 ของ
สิน้ทรัพย์รวม ซึ่งใกล้เพดาน้การลงทุน้
ต่างประเทศตามท่ีกฎกระทรวงก�าหน้ด
ไว้ท่ีร้อยละ 30 ของสิน้ทรัพย์รวม โดย
สว่น้ท่ีเหลืออีกร้อยละ 72 เป็น้การ
ลงทุน้ใน้ประเทศ และเพื่อลดการกระ
จุกตัวของการลงทุน้ภายใน้ประเทศ ลด
ความเสี่ยง และหาโอกาสลงทุน้เพื่อ
รับผลตอบแทน้ท่ีดีขึ้น้จากการลงทุน้
ใน้ตลาดต่างประเทศ จึงจ�าเป็น้ต้อง
ปรับเพดาน้การลงทุน้ต่างประเทศเป็น้

ร้อยละ 40 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของบริษัทท่ีปรึกษา UBS Asset 
Management ท่ีเสน้อให้ กบข. เพิ่ม
การลงทุน้ต่างประเทศมากขึ้น้ถึงร้อยละ 
40 เชน่้กัน้ 

ท้ังน้ี้ การลงทุน้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น้ จะ
เป็น้การกระจายความเสี่ยง และเพิ่ม
โอกาสการหาผลตอบแทน้การลงทุน้
ไปยังตลาดท่ีมีศักยภาพ ใน้สิน้ทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยมุง่
เน้้น้การลงทุน้เพิ่มเติมใน้สิน้ทรัพย์
ทางเลือก (Alternative Assets) เชน่้ 
กองทุน้โครงสร้างพื้น้ฐาน้ กองทุน้
อสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุน้ไพรเวท 
อิควิต้ี และการลงทุน้ใน้ตลาดหุ้น้ต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศ
พัฒน้าแล้ว เชน่้ สหรัฐอเมริกา รวมถึง
การลงทุน้ใน้พัน้ธบัตรรัฐบาลท่ีมีความ
มั่น้คงสูง โดยใน้ปี 2562 แม้ว่าค่าเงิน้
บาทจะแข็งค่าขึ้น้ 7% แต่การลงทุน้ใน้

ต่างประเทศยังให้ผลตอบแทน้สูง เชน่้ 
ตลาดหุ้น้ประเทศพัฒน้าแล้ว ให้ผล
ตอบแทน้ใน้รูปเงิน้บาทสูงถึง 18% เมื่อ
เทียบกับตลาดหุ้น้ไทยท่ีให้ผลตอบแทน้
เพียง 3% เท่าน้ั้น้ ซึ่งการท่ีค่าเงิน้บาท
แข็งค่าขึ้น้อยา่งรวดเร็วใน้ชว่งท่ีผา่น้มา 
และแข็งค่าใน้สัดสว่น้ท่ีสูงกว่าค่าเงิน้
ของประเทศอ่ืน้ ๆ ใน้เอเชีย ก็ถือเป็น้
โอกาสใน้การลงทุน้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น้
ได้ หากมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อัตราแลกเปล่ียน้ท่ีเหมาะสม 

ส�าหรับการด�าเน้ิน้การหลังจากน้ี้ กบข. 
อยูร่ะหว่างน้�าข้อเสน้อการเพิ่มเพดาน้
การลงทุน้ต่างประเทศจากร้อยละ 30 
เป็น้ ร้อยละ 40 เสน้อต่อคณะกรรมการ 
กบข. เพื่อพิจารณา และด�าเน้ิน้การขั้น้
ต่อไปเพื่อก�าหน้ดเป็น้กฎกระทรวง ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเน้ิน้การได้ใน้
ชว่งต้น้ปี 2563 



กกบ. ผ่อนผัน...หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
เป็นส่วนหนึ่งของทุนต่อไปได้...แต่ไม่เกิน 3 ปี

กกบ. ยนัไม่เล่ือนมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32 (taS 32) แต่ผอ่นผนัใหค้ง
แสดงรายการ “หุน้กู้ทีม่ลัีกษณะคล้าย
ทนุ หรอื Perpetual bond” เป็นสว่น
หน่ึงของทนุต่อไปได้...ไม่เกิน 3 ปี ขณะ
เดยีวกัน ต้องเรง่บรหิารจัดการหุน้ดัง
กล่าวใหต้รงตามมาตรฐานการบญัชโีดย
เรว็ เชื่อ!! สง่ผลดต่ีอการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือภาคธุรกิจ และสามารถระดม
ทนุได้ง่ายขึน้

     น้ายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด
กระทรวงพาณิชย์ ใน้ฐาน้ะประธาน้
คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (กกบ.) เปิดเผยว่า “เมื่อวัน้
ท่ี 25 พฤศจิกายน้ 2562 ท่ีประชุมมีมติ
ส�าคัญ คือ ผอ่น้ผัน้ให้บริษัทท่ีออกหุ้น้กู้
ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน้ (Perpetual Bond) 
ท่ีมีการเสน้อขายและได้รับช�าระค่าหุ้น้
กู้น้ั้น้ก่อน้วัน้ท่ี 31 ธัน้วาคม 2562 แสดง
รายการเป็น้สว่น้หน้ึ่งของทุน้ต่อไปได้
อีกไมเ่กิน้ 3 ปี น้ับจากวัน้ท่ี 1 มกราคม 
2563”

 “ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบั
ที ่32 (taS 32) เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน ยงัคงบงัคับใช้
ตามก�าหนดเวลาเดิม คือ ต้ังแต่วันที ่1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมาตรฐาน
การบญัชฉีบบันีจ้ะใหข้้อก�าหนดเกีย่ว
กับการแสดงรายการในงบการเงินของ 
‘กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน’ ท้ังหมด 
ส�าหรบักรณทีีกิ่จการมกีารออกหุน้กู้ซึง่
ถือเป็น ‘เครื่องมือทางการเงิน’ ชนิด
หน่ึงน้ัน taS 32 ก�าหนดใหกิ้จการผูอ้อก 
‘หุน้กู้ทีม่ลัีกษณะคล้ายทนุ’ ต้องแสดง

เป็น ‘หนีส้นิ’ หรอื ‘ทนุ’ ขึน้อยูกั่บภาระ
ผกูพันทีจ่ะต้องจ่ายช�าระในอนาคต 
ตัวอยา่งเช่น แสดงเป็น ‘หนีส้นิ’ หาก
เป็นหุน้กู้ฯ ทีกิ่จการต้องจ่ายช�าระคืน
เงินต้นหรอืดอกเบีย้ก่อนการช�าระบญัชี
หรอืก่อนเลิกกิจการ และแสดงเป็น ‘ทนุ’ 
หากเป็นหุน้กู้ฯ ทีกิ่จการช�าระคืนเมื่อเลิก
กิจการ เป็นต้น”   

 ปลัดก.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบัน้
มีบริษัทออก ‘หุ้น้กู้ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน้’ 
ซึ่งมีข้อก�าหน้ดท่ีอาจจะตีความได้ว่าผู้ถือ
หุ้น้กู้มีสิทธิได้รับช�าระคืน้ก่อน้การช�าระ
บัญชีหรือได้รับช�าระคืน้ก่อน้เลิกกิจการ 
โดยมาตรฐาน้การบัญชีปัจจุบัน้บริษัทผู้
ออกหุ้น้กู้ดังกล่าวสามารถแสดงรายการ
ใน้งบการเงิน้เป็น้ ‘ทุน้’ ได้ อยา่งไรก็ตาม
เมื่อ TAS 32 มีผลบังคับใช้ใน้วัน้ท่ี 1 
มกราคม 2563 บริษัทต้องจัดประเภท
รายการใหมเ่ป็น้ ‘หน้ี้สิน้’ ใน้งบการเงิน้
ทัน้ที เน้ื่องจากไมเ่ข้าลักษณะการแสดง
รายการเป็น้ ‘ทุน้’ ตาม TAS 32 อีกต่อ
ไป สถาน้การณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบ
ต่อฐาน้ะการเงิน้ของบริษัทผู้ออกหุ้น้
กู้ทัน้ที คือ ท�าให้อัตราสว่น้หน้ี้สิน้ต่อ
ทุน้ (D/E Ratio) เพิ่มสูงขึ้น้ ผู้ออกหุ้น้กู้
อาจผิดเง่ือน้ไขทางการเงิน้ (Financial 
Covenant) จน้อาจถูกปรับลดอัน้ดับ
ความน้า่เชื่อถือ (Credit Rating) สง่ผล
ให้การระดมทุน้ท�าได้ยากขึ้น้ และอาจ
ประสบปัญหากระแสเงิน้สดใน้อน้าคต”

   “คณะกรรมการ กกบ. เล็งเหน็
ถึงผลกระทบข้างต้นจึงมมีติใหอ้อก
แนวทางปฏิบติัส�าหรบัช่วงเปลีย่นผา่น
มาตรฐานการบญัช ีโดยผอ่นผนัให้

บรษัิททีอ่อกหุน้กู้ทีม่ลัีกษณะคล้ายทนุ 
หรอื Perpetual  bond ทีม่กีารเสนอ
ขายและได้รบัช�าระค่าหุน้กู้ก่อนวันที ่31 
ธันวาคม 2562 อาจเลือกแสดงรายการ
เป็นสว่นหน่ึงของ ‘ทนุ’ ต่อไปอกีได้ แต่
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที ่1 มกราคม 
2563 เพื่อใหบ้รษัิทผูอ้อกหุน้กู้มเีวลา
เพยีงพอส�าหรบัการบรหิารจัดการที่
จ�าเป็น เช่น การเรยีกประชุมผูถื้อหุน้กู้
เพื่อเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดสทิธิฯ การ
ไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนก�าหนดและออกหุน้กู้
ใหม่ทดแทน เป็นต้น ท้ังนี ้บรษัิททีเ่ลือก
แสดงรายการดังกล่าวเป็นสว่นหน่ึงของ 
‘ทนุ’ ต้องเปิดเผยเหตผุลทีเ่ลือกแสดง
รายการเป็นสว่นหน่ึงของ ‘ทนุ’ และ
ผลกระทบต่อทกุรายการในงบการเงิน
หากต้องแสดงรายการดังกล่าวเป็น ‘หนี้
สนิ’ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน”

  “กกบ. คาดหวังว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยจะใช้เต็ม
รูปแบบในอนาคตอันใกล้นี ้เพื่อใหเ้ป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ หรอื iFRS 
: international Financial Reporting 
Standards ทีใ่ช้ในการจัดท�างบการ
เงินเป็นมาตรฐานเดยีวกันกับอกี 140 
ประเทศท่ัวโลก เป็นการยกระดับ
มาตรฐานการจัดท�ารายงานทางการ
เงินของไทยและสง่เสรมิใหร้ายงาน
ทางการเงินของไทยมคีวามน่าเชื่อถือ 
โปรง่ใสในสายตาของนักลงทนุมากยิง่
ขึน้ สง่ผลใหไ้ทยเป็นประเทศทีน่่าเข้า
มาลงทนุประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตไปข้างหน้าอยา่งมั่นคง 
รองรบัการเปิดการค้าเสรขีองโลก” ปลัด
ก.พณ.กล่าวท้ิงท้าย 



บล.ทิสโก้เปิดช่ือหุ้นปันผลเด่นปี 63
แนะถึงจังหวะเหมาะเข้าซื้อ 

มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาด 4% 

บล.ทิสโก้ชีเ้งิน ltF และ RMF อาจเข้า
ซื้อหุน้ไทยน้อยกว่าคาด หลังปัจจัยลบ
รุมเรา้ แนะอาศยัจังหวะหุน้ไทยยอ่ตัว
ทยอยซื้อหุน้ปันผลเด่นเข้าพอรต์ กาง
สถิติในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. ของทกุปี 
หุน้ปันผลใหผ้ลตอบแทนดกีว่าตลาด
ประมาณ 4% 

น้ายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�าน้วย
การอาวุโส สายงาน้วิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 
(Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior 
Strategist, TISCO Securities Co., 
Ltd) เปิดเผยว่า ใน้ชว่งเดือน้ธัน้วาคม 
2562 ประเมิน้ว่าเม็ดเงิน้จากกองทุน้
รวมหุ้น้ระยะยาว (LTF) และกองทุน้
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) จะไหล
เข้าซื้อหุ้น้ไทยน้้อยกว่าท่ีคาด หลัง
ภาวะเศรษฐกิจยังสง่สัญญาณอ่อน้แอ
ต่อเน้ื่อง สง่ผลให้น้ักลงทุน้ระมัดระวัง
การใช้จ่าย รวมถึงระมัดระวังเรื่องการ
ลงทุน้มากขึ้น้ ประกอบกับรูปแบบการ
ออกกองทุน้รวมใหมท่ี่จะมาทดแทน้ 
LTF มีความล่าช้า อาจสง่ผลกระทบต่อ
เม็ดเงิน้ไหลเข้าใน้ปีน้ี้

ท้ังน้ี้ จากปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะมีเงิน้ 
LTF เข้าซื้อหุ้น้ไทยประมาณ 2 หมื่น้
ล้าน้บาท ลดลงจากเดิมท่ีคาดว่าจะมี
เงิน้เข้าซื้อท่ี 2.5 หมื่น้ล้าน้บาท ขณะ
ท่ี RMF คาดว่าจะมีเงิน้ไหลเข้าเพียง 1 
หมื่น้ล้าน้บาท จากเดิมท่ีคาดว่าจะมีเงิน้
ไหลเข้าประมาณ 1.5 หมื่น้ล้าน้บาท 

อยา่งไรก็ตาม แม้บรรยากาศการ

ลงทุน้โดยรวมจะยังคงย�าแยอ่ยู ่แต่
บล.ทิสโก้มองว่าใน้ชว่งท่ีหุ้น้ไทยยอ่ตัว
น้ี้ เป็น้จังหวะท่ีดีใน้การทยอยเข้าซื้อ
หุ้น้ปัน้ผล เพราะจากการศึกษาความ
เคล่ือน้ไหวหุ้น้ท่ีมีการจ่ายเงิน้ปัน้ผล
สูง โดยใช้ดัชน้ี SETHD TRI (ยอ่มาจาก 
SET High Dividend Total Return 
Index) ซึ่งเป็น้ตัวแทน้หุ้น้พื้น้ฐาน้ดีท่ี
มีการจ่ายเงิน้ปัน้ผลสูง 30 ตัวแรกของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีรวมผลตอบแทน้
จากการเปล่ียน้แปลงของราคาหุ้น้และ
เงิน้ปัน้ผลแล้ว เปรียบเทียบกับความ
เคล่ือน้ไหวของตลาดโดยรวม (SET 
TRI) พบว่า ใน้ชว่งเดือน้มกราคมถึง
เดือน้เมษายน้ของทุกปี หุ้น้ปัน้ผลมัก
จะให้ผลตอบแทน้รวมดีกว่าตลาด
ประมาณ 4% 

“ผลตอบแทนจากเงินปันผลถือว่า
เป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึงของตลาดหุน้
ไทย โดยในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา ผล
ตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดหุน้
ไทยนอกจากจะชนะอัตราเงินเฟ้อแล้ว 
ยงัใหผ้ลตอบแทนดกีว่าอัตราดอกเบีย้
ด้วย ซึง่ปัจจุบนัอัตราดอกเบีย้ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศก็อยูใ่น
ระดับต�ามาก โดยอัตราผลตอบแทน
พันธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของไทย 
และสหรฐัฯ อยูท่ีป่ระมาณ 1.7% และ 
1.8% ตามล�าดับ นอกจากนี ้หาก
เปรยีบเทยีบผลตอบแทนเงินปันผล
ของตลาดหุน้ไทยกับตลาดหุน้ต่าง
ประเทศ พบว่าอัตราผลตอบแทน
เงินปันผลของหุน้ไทยอยูใ่นระดับ
กลางถึงค่อนข้างสงู โดยตลาดหุน้

ไทยคาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนจาก
เงินปันผลประมาณ 3.1% ขณะที่
ตลาดหุน้ต่างประเทศมักจะมผีล
ตอบแทนจากเงินปันผลโดยเฉลีย่ราว 
2.8%” นายอภิชาติกล่าว 

ส�าหรับหุ้น้ปัน้ผลเด่น้แน้ะน้�าของปี 
2563 เรียงล�าดับตามผลตอบแทน้ท่ี
คาดว่าบริษัทเหล่าน้ี้จะจ่ายเงิน้ปัน้ผลปี 
2563 จากมากไปหาน้้อย ได้แก่  KKP, 
TVO, AP, QH, MAJOR, SCB, SCC และ 
BBL ซึ่งหุ้น้แต่ละตัวท่ีบล.ทิสโก้คัด
เลือกมาน้ั้น้ น้อกจากจะพิจารณาจาก
หุ้น้ท่ีมีประวัติการจ่ายเงิน้ปัน้ผลดีอยา่ง
สม�าเสมอแล้ว ยังพิจารณาใน้แง่ของ
โอกาสท่ีราคาหุ้น้แต่ละตัวจะปรับเพิ่ม
ขึ้น้จากปัจจุบัน้ด้วย เพื่อให้น้ักลงทุน้มี
โอกาสรับผลตอบแทน้ท่ีดีท้ังใน้แง่ของ
เงิน้ปัน้ผล และสว่น้ต่างราคาหุ้น้

สว่น้หุ้น้แน้ะน้�าใน้เดือน้ธัน้วาคมจะ
เน้้น้เลือกหุ้น้ขน้าดใหญ ่(Selective 
Buy) ท่ีมีประเด็น้การลงทุน้เด่น้อยา่ง
ชัดเจน้ ได้แก่ หุ้น้ขน้าดใหญท่ี่มีสภาพ
คล่องซื้อขายสูงท่ีน้า่จะเป็น้เป้าหมาย
การลงทุน้ของเม็ดเงิน้ LTF & RMF 
แน้ะน้�า CPALL, MINT, SCB และ SCC 
หุ้น้ปัน้ผลท่ีอยูใ่น้ SETHD Index ท่ีมัก
ปรับตัวเพิ่มขึ้น้มากกว่าตลาดใน้ชว่ง 
3-4 เดือน้ข้างหน้้า แน้ะน้�า  AP, KKP, 
SCB และ SCC และ หุ้น้ท่ีคาดว่าจะเข้า 
SET50 Index แน้ะน้�า VGI โดยสรุป หุ้น้
ท่ีบล.ทิสโก้แน้ะน้�าใน้เดือน้ ธัน้วาคม 
2562 คือ AP, CPALL, KKP, MINT, 
SCB, SCC และ VGI  



สคร. จัดเก็บเงินน�าส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้น พ.ย. 62
จ�านวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108 

ของประมาณการเงินน�าส่งสะสม

นายประภาศ คงเอยีด ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 สคร. จัด
เก็บเงินน�าสง่รายได้แผน่ดินจาก
รฐัวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการ
คลังถือหุน้ต�ากว่ารอ้ยละ 50 จ�านวน 
4,280 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 84 
ของประมาณการ ท้ังนี ้มเีงินน�าสง่
รายได้แผน่ดินสะสม ณ สิน้เดือน

พฤศจิกายน 2562 จ�านวน 67,922 
ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 108 ของ
ประมาณการเงินน�าสง่รายได้แผน่ดิน
สะสม จ�านวน 63,178 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของเป้าหมายท้ังปี 
(เดือนตลุาคม 2562 – เดือนกันยายน 
2563) จ�านวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย ์นาคบุร ีรองผู้
อ�านวยการ สคร. รกัษาการใน
ต�าแหน่งทีป่รกึษาด้านการประเมิน
ผลรฐัวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
รฐัวิสาหกิจทีน่�าสง่รายได้แผน่
ดินสะสมสงูสดุ 10 อันดับแรกใน
ปีงบประมาณ 2563 น�าสง่รายได้
แผน่ดิน คิดเป็นรอ้ยละ 97 ของเงินน�า
สง่รายได้ท้ังหมด โดยสรุปได้ดังนี ้ 

ล�าดับท่ี รัฐวิสาหกิจ    เงิน้น้�าสง่รายได้แผน่้ดิน้สะสม (   หน้ว่ย : ล้าน้บาท)  

1 การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแหง่ประเทศไทย  18,301

2 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน้)   13,139

3 ส�าน้ักงาน้สลากกิน้แบง่รัฐบาล   11,466

4 การไฟฟ้าสว่น้ภูมิภาค    5,733

5 ธน้าคารออมสิน้    5,409

6 บริษัท กสท โทรคมน้าคม จ�ากัด (มหาชน้)  3,891

7 ธน้าคารอาคารสงเคราะห์   2,414

8 การไฟฟ้าน้ครหลวง    2,350

9 การท่าเรือแหง่ประเทศไทย   2,100

10 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด   1,034

11 อ่ืน้ๆ     2,085

       รวม    67,922



โบรกเกอร์ปรับตัวจากภาวะการแข่งขันสูง
ลดภาระการแบกรับค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามทีบ่รษัิทหลักทรพัยไ์ด้เรยีก
เก็บค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วข้องกับ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลัก
ทรพัยจ์ากลกูค้าท่ัวไปแบบแยก
รายการ (unbundled Fee) โดย
แยกรายการค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรพัย ์และรายการค่า
ใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บโดยหน่วยงา
นอ่ืนๆ อันได้แก่ ค่าธรรมเนยีม
ตลาดหลักทรพัย ์(trading Fee), 
ค่าธรรมเนยีมช�าระราคาและ
สง่มอบหลักทรพัย ์(Clearing 
Fee), ค่าธรรมเนยีมก�ากับดูแล 
(Regulatory Fee) ออกจากกัน 
เป็นกระบวนการปกติอยูแ่ล้ว 
แต่ยงัมค่ีาธรรมเนยีม atS ของ
ธนาคารพาณิชยท์ีบ่รษัิทหลัก
ทรพัยแ์บกรบัแทนลกูค้ามาโดย

ตลอด 
จากการประชุมสมาชิกสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทยใน้วัน้
น้ี้ ท่ีประชุมมีมติให้เรียกเก็บค่า
ธรรมเน้ียมธน้าคารดังกล่าวจาก
ลูกค้าท่ัวไปส�าหรับรายการช�าระ
ราคาท่ีเกิดจากการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ทุกประเภทบัญชีท่ีต้องช�าระ
ราคาผา่น้ระบบ ATS ตามท่ีเกิดขึ้น้
จริง ต้ังแต่วัน้ท่ี 1 เมษายน้ 2563 
เป็น้ต้น้ไป

น้ายพิเชษฐ สิทธิอ�าน้วย น้ายก
สมาคมบรษัิทหลักทรพัยไ์ทย ให้
ความเหน็ว่า “การ unbundled 
Fee  ในรายการทีบ่รษัิทหลัก
ทรพัยต้์องช�าระใหแ้ก่หน่วยงาน
อ่ืน เป็นกระบวนการปกติซึง่ได้

ด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2553 ใน
สว่นของค่าธรรมเนยีมธนาคารก็
เป็นรายการในลักษณะเดยีวกัน 
และเป็นการเรยีกเก็บเฉพาะ
ลกูค้าทีม่กีารใช้บรกิารทีม่ค่ีา
ธรรมเนยีมเกิดขึน้เท่าน้ัน เพยีง
แต่ในช่วงทีผ่า่นมาบรษัิทหลัก
ทรพัยไ์ด้รบัภาระแทนลกูค้า อกี
ท้ังค่านายหน้าซื้อขายหลักทรพัย ์
หรอื brokerage Fee ในปัจจุบนัก็
สามารถต่อรองได้โดยเสรอียูแ่ล้ว 
ซึง่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

ส�าหรบัลกูค้าสถาบนัมรูีปแบบ
และลักษณะธุรกิจทีแ่ตกต่าง
จากลกูค้าท่ัวไป ดังน้ันจึงไม่
สามารถเปรยีบเทยีบโครงสรา้งค่า
ธรรมเนยีมโดยตรงได้” 

อน่ึง การเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการซื้อขายหลักทรพัยจ์ากลกูค้าท่ัวไป ต้ังแต่วันที ่1 เมษายน 2563 เป็นดังนี้

 รายการ                                                             อัตรา หน่วยงานทีเ่รยีกเก็บ

 ค่านายหน้า (brokerage Fee)                           ตามที ่บล.ก�าหนด  บรษัิทหลักทรพัย์

 ค่าธรรมเนยีมตลาดฯ (trading Fee)                               0.005% ตลาดหลักทรพัยฯ์

 ค่าธรรมเนยีมช�าระราคาและสง่มอบหลักทรพัยฯ์ (Clearing Fee)  0.001%  บ. ส�านักหกับญัชี

 ค่าธรรมเนยีมการก�ากับดูแล (Regulatory Fee)                      0.001%  ส�านักงาน ก.ล.ต.

 ค่าธรรมเนยีมธนาคาร atS (bank Fee)                             14 บาท ธนาคารและ บ. Finnet



ตลท. เผย GPSC เข้า FTSE SET Large Cap Index
ส่วน AWC BH CPNREIT SF เข้า FTSE SET Mid Cap Index

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
ฟุตซี ่รสัเซล (FtSe Russell) ประกาศ
ผลการทบทวนรายชื่อหลักทรพัยชุ์ดใหม่
ทีจ่ะใช้ในการค�านวณ FtSe Set index 
Series มผีลวันที ่23ธันวาคม 2562 
เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

- ดัชน้ี FTSE SET Large Cap Index มี 1 
หลักทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มค�าน้วณ
- ดัชน้ี FTSE SET Mid Cap Index มี 4 
หลักทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มค�าน้วณ
- ดัชน้ี FTSE SET Shariah Index มี 19 
หลักทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มค�าน้วณ

รายชื่อหลักทรัพย์ท่ีเข้าใหม ่(Addition)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน้เน้อร์ยี่ 
(GPSC)

FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC)
- บมจ. โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ (BH)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุน้ใน้สิทธิการเชา่
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPNREIT)
- บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมน้ท์ (SF)

FTSE SET Shariah Index
- บมจ. แอดวาน้ซ์ อิน้โฟร์ เซอร์วิส 
(ADVANC)
- บมจ. แอ็ดวาน้ซ์ อิน้ฟอร์เมชั่น้ 
เทคโน้โลยี (AIT)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุน้ใน้อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 
อิน้ดัสเทรียล โกรท (AIMIRT)
- บมจ. บางกอก เชน้ ฮอสปิทอล (BCH)
- บมจ. บิวต้ี คอมมูน้ิต้ี (BEAUTY)
- บมจ. โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ (BH)

- บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)
- บมจ. เดลต้า อีเลคโทรน้ิคส์ 
(ประเทศไทย) (DELTA)
- บมจ. จัดการและพัฒน้าทรัพยากรน้�า
ภาคตะวัน้ออก (EASTW)
- บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุน้ใน้สิทธิการเชา่
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)
- บมจ. ฮิวแมน้ิก้า (HUMAN)
- บมจ. น้ามยง เทอร์มิน้ัล (NYT)
- บมจ. น้วน้คร (NNCL)
- บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง (PM)
- กองทุน้รวมสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
- บมจ. อาร์ แอน้ด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
- บมจ. สยามแก๊ส แอน้ด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
(SGP)
- บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III)

รายชื่อหลักทรัพย์ท่ีออก (Deletion)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ (BH)
FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น้ (AAV)
- บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน้เน้อร์ยี่ 
(GPSC)
- บมจ. อิตาเลียน้ไทย ดีเวล๊อปเมน้ต์ (ITD)
- บมจ. เดอะ แพลทิน้ัม กรุ๊ป (PLAT)
- บมจ. ยู ซิต้ี (U)
- บมจ. ยูน้ิค เอ็น้จิเน้ียริ่ง แอน้ด์ คอน้
สตรัคชั่น้ (UNIQ)
FTSE SET Shariah Index
- บมจ. อมตะ วีเอ็น้ (AMATAV)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุน้ใน้สิทธิการเชา่
อสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
(B-WORK)

- บมจ. คอมมิวน้ิเคชั่น้ แอน้ด์ ซิสเต็มส์ 
โซลูชั่น้ (CSS)
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน้เน้อร์ยี่ 
(GPSC)
- บมจ. อิน้โดรามา เวน้เจอร์ส (IVL)
- บมจ. อิน้เตอร์ล้ิงค์ คอมมิวน้ิเคชั่น้ 
(ILINK)
- บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อิน้โฟโลจิสติกส์ 
(JWD)
- บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว (LPH)
- บมจ. เน้าวรัตน้์พัฒน้าการ (NWR)
- บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน้ กรุ๊ปโฮลด้ิง 
(PCSGH)
- บมจ. ผาแดงอิน้ดัสทรี (PDI)
- บมจ. แพลน้ บี มีเดีย (PLANB)
- บมจ. ศิคริน้ทร์ (SKR)
- บมจ. เอสทีพี แอน้ด์ ไอ (STPI)
- กองทุน้รวมโครงสร้างพื้น้ฐาน้เพื่อ
อน้าคตประเทศไทย (TFFIF)
- บมจ. ธน้บุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)
- บมจ. ยูน้ิเวน้เจอร์ (UV)
- บมจ. วีจีไอ (VGI)
- บมจ. วีน้ิไทย (VNT)

ติดตามรายละเอียดเก่ียวกับดัชน้ีชุด FTSE 
SET Index Series และหลักเกณฑ์ใน้การ
ค�าน้วณ ได้ท่ีเว็บไซต์ www.ftse.com/
products/indices/set และ https://
www.set.or.th/th/products/index/
ftse_set_p1.html

การทบทวน้หลักทรัพย์ท่ีใช้ใน้การค�าน้วณ
ดัชน้ีชุด FTSE SET Index Series จัดท�า
ขึ้น้ปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีมีการ
ก�าหน้ดไว้เป็น้การล่วงหน้้าโดยมีก�าหน้ด
ทบทวน้รายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปใน้
เดือน้มิถุน้ายน้ 2563



บล.ฟนิันเซีย ไซรัส : CBG แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 107.00 บ.

บมจ. คาราบาวกรุป๊  Cbg (Cbg tb)

          Current buY
          Close 87.25
          2020 tP 107.0
          exp Return + 22.6%
          tHai CaC n/a
          Cg 2018 4
          
พัฒน้าการอัตราก�าไรขั้น้ต้น้น้า่ประทับใจ หนุ้น้ก�าไรโตต่อ
          
จากประชุมน้ักวิเคราะห์เมื่อวัน้ศุกร์ท่ีผา่น้มา ระยะสั้น้
แน้วโน้้มก�าไร 4Q19 ยังสดใสต่อเน้ื่อง จากพัฒน้าการของ
อัตราก�าไรขั้น้ต้น้ท่ีโดดเด่น้ เบื้องต้น้เราคาดโต +6.6% 
Q-Q, +52% Y-Y และผู้บริหารยังต้ังเป้าหมายปีหน้้าท่ี 
Aggressive โดยเน้้น้ตลาดสง่ออก CLMV เป็น้หลัก โดย
เฉพาะ พมา่และเวียดน้าม รวมถึงตลาดจีน้ท่ียังต้ังป้าโตต่อ
เน้ื่อง แต่เป้าลดลงจากครั้งก่อน้ เพราะจะหัน้มาเน้้น้การ
ท�าก�าไรมากขึ้น้ สว่น้ตลาดใน้ประเทศมีเป้าท่ีสูงขึ้น้จากปี
น้ี้ เพราะมีแผน้ออกสิน้ค้าใหม ่และจะแยง่สว่น้แบง่การ
ตลาดจากคู่แขง่ ท้ังน้ี้ผู้บริหารต้ังเป้ารายได้รวมปี 2020 โต
ถึง 20% Y-Y แต่เรามอง Conservative มากกว่าจึงคาดไว้
ท่ี 8% Y-Y โดยสิ่งท่ีเราประทับใจคือ อัตราก�าไรขั้น้ต้น้ท่ี
ปรับขึ้น้ได้ดีกว่าคาดใน้ 3Q19 และจะเพิ่มได้อีกใน้ 4Q19 
ต่อเน้ื่องไปใน้ปี 2020 มาจาก Economies of Scale ของ
โรงงาน้กระป๋อง จากการใช้ก�าลังการผลิตสูงขึ้น้ และจะ
ใช้ได้เต็มปีใน้ปีหน้้า รวมถึงโรงงาน้ขวดแก้ว ท่ีล่าสุดได้ค�า
สั่งซื้อจากลูกค้าภายน้อกเข้ามา จะเข้ามาชว่ยเติมก�าลัง
การผลิตให้สูงขึ้น้ เราคาดอัตราก�าไรขั้น้ต้น้ใน้ปี 2020 จะ
ขยับขึ้น้ได้ถึง 42% เพิ่มจาก 39.2% ใน้ปี 2019 (ต�ากว่า
เป้าของผู้บริหารท่ี 43% - 44%) สว่น้ขาดทุน้ท่ี UK ยัง
ลดลงสอดคล้องกับแผน้ของบริษัท ท้ังน้ี้เราคาดก�าไรสุทธิ
ปี 2019 จะเติบโตสูง 114.4% Y-Y และคาดโตต่อเน้ื่อง
ใน้ปี 2020 ราว 23.4% Y-Y และประเมิน้ราคาเป้าหมาย
ปี 2020 เท่ากับ 107 บาท อิง PE 35 เท่า เท่ากับ PE เฉล่ีย
ของกลุ่มเครื่องด่ืมชูก�าลังระดับโลก ยังมี Upside 22.6% 
แน้ะน้�า ซื้อ
         
แน้วโน้้มก�าไร 4Q19 จะเติบโตดีต่อเน้ื่อง และคาดก�าไรท้ัง
ปีท�าจุดสูงสุดใหม่
          ก�าไรสุทธิ 3Q19 เท่ากับ 732 ล้าน้บาท (+32.6% 
Q-Q, +187% Y-Y) ท�าจุดสูงสุดใหม ่โดยปัจจัยหนุ้น้การ
เติบโตยังมาจากอัตราก�าไรขั้น้ต้น้ท่ีดีขึ้น้อยา่งน้า่ประทับ
ใจมาอยูท่ี่ 41.3% เพิ่มจาก 37.6% ใน้ 2Q19 และ 33% 
ใน้ 3Q18 จากต้น้ทุน้วัตถุดิบลดลง และประสิทธิภาพการ
ผลิตโรงงาน้กระป๋องท่ีดีขึ้น้ต่อเน้ื่อง จากการเพิ่มอัตรา
การใช้ก�าลังการผลิตเป็น้ 86% จาก 68% ใน้ 2Q19 รวม
ถึงการลดค่าใช้จ่ายท่ี UK ลงได้ตามแผน้ กอปรกับค่าเงิน้
บาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับปอน้ด์ ท�าให้ค่าใช้จ่ายใน้รูปสกุล
บาทลดลง ใน้ขณะท่ีรายได้เติบโตไมม่ากน้ักอยูท่ี่ +2.8% 
Q-Q, +6.5% Y-Y โดยมาจากรายได้ใน้ประเทศ +4.9% 
Q-Q, +3.1% Y-Y สว่น้รายได้สง่ออกโดยรวม +1.8% Q-Q, 
+11.5% Y-Y ใน้สว่น้ของ CLMV ยังเติบโตได้ดี, รายได้สง่
ออกไปจีน้ใน้ไตรมาสน้ี้อยูท่ี่ 170 ล้าน้บาท 
          
(-9.6% Q-Q, +46.6% Y-Y) และรายได้ใน้ UK ทรงตัวท่ี 
11 ล้าน้บาท เทียบกับท่ีท�าได้ 12 ล้าน้บาทใน้ 2Q19 แต่ลด
ลงจาก 45 ล้าน้บาทใน้ 3Q18 
          
คาดก�าไรจะโตมากขึ้น้ใน้ 2H19 และต่อเน้ื่องไปใน้ปีหน้้า
          ระยะสั้น้ แน้วโน้้มก�าไร 4Q19 จะเติบโตต่อเน้ื่อง

และดีกว่าท่ีเคยคาด จากการใช้ก�าลังการผลิตโรงงาน้
กระป๋องเพิ่มขึ้น้ กอปรกับต้น้ทุน้วัตถุดิบท่ีปรับลดลงท้ัง
อลูมิเน้ียม และวัสดุหีบหอ่ น้า่จะหักล้างผลของการปรับ
ขึ้น้ภาษีน้�าตาลต้ังแต่เดือน้ ต.ค. 2019 เป็น้ต้น้มา คาด
อัตราก�าไรขั้น้ต้น้จะขยับขึ้น้อีกเป็น้ 42.1% จาก 41.3% 
ใน้ 3Q19 และเพิ่มขึ้น้ก้าวกระโดดจาก 33.3% ใน้ 4Q18 
เบื้องต้น้คาดก�าไร 4Q19 จะอยูท่ี่ 780 ล้าน้บาท 
          (+6.6% Q-Q, +52% Y-Y) เราจึงคาดก�าไรสุทธิปี 
2019 ไว้ท่ี 2,484 ล้าน้บาท (+114.4% Y-Y)
          
เป้าหมายปี 2020 ดู Aggressive มากขึ้น้ 
          จากประชุมน้ักวิเคราะห์เมื่อวัน้ศุกร์ท่ีผา่น้มา ผู้
บริหารให้เป้าหมายการเติบโตใน้ปี 2020 Aggressive มาก
ขึ้น้ โดยต้ังเป้าการเติบโตของรายได้รวมไมน่้้อยกว่า 20% 
Y-Y, อัตราก�าไรขั้น้ต้น้เพิ่มขึ้น้จากท่ีท�าได้สูงสุดของปีน้ี้อีก 
1% - 2% มาอยูท่ี่ราว 43% - 44% และต้ังเป้าลดขาดทุน้
จาก ICUK ไมเ่กิน้ 10 ล้าน้ปอน้ด์ จากปีน้ี้น้า่จะขาดทุน้ราว 
12 ล้าน้ปอน้ด์ (เป็น้ไปตามเป้าหมายของบริษัท) 
          โดยบริษัทจะเน้้น้รุกตลาด CLMV มากขึ้น้ โดย
เฉพาะพมา่ และเวียดน้าม ใน้สว่น้ของพมา่ต้ังเป้าราย
ได้ใน้ปีหน้้าเติบโตสูงถึง 60% Y-Y จากปัจจุบัน้มีรายได้
ราว 700 ล้าน้บาท หรือคิดเป็น้ 5% ของรายได้รวม สว่น้
กัมพูชายังต้ังเป้าโตต่อเน้ื่อง แต่ด้วยฐาน้ท่ีสูงจึงอาจโตราว 
5% - 8% ใน้ปี 2020 ส�าหรับจีน้ รายได้ใน้ปีน้ี้อาจท�าได้ต�า
กว่าเป้าท่ีระดับ 100 ล้าน้หน้ว่ย เพราะ 9M19 มีรายได้ท่ี 
70 ล้าน้หน้ว่ย จบปี 2019 อาจท�าได้ 85-90 ล้าน้หน้ว่ย 
และต้ังเป้าใน้ปี 2020 จะขายเพิ่มเป็น้ 150 ล้าน้หน้ว่ย ถือ
เป็น้ตัวเลขท่ีต�ากว่าเป้าหมายก่อน้หน้้า เน้ื่องจากใน้สว่น้
ของบริษัทรว่มทุน้ (ไมเ่ก่ียวกับบริษัท CBG) แบกรับผล
ขาดทุน้ค่อน้ข้างมาก จึงหัน้มาโฟกัสการท�าก�าไรมากขึ้น้….
ท้ังน้ี้เราคาดรายได้สง่ออกปี 2020 โต 10% Y-Y
          ส�าหรับใน้ประเทศ บริษัทมีเป้าหมายเติบโตราว 
10% - 15% Y-Y ถือว่าค่อน้ข้าง Aggressive มาก เพราะ
สูงกว่ามูลค่าตลาดเครื่องด่ืมชูก�าลังท่ีมีการโตต่อปีเฉล่ีย 
0% - 5% น้ั่น้หมายถึงบริษัทมีเป้าหมายแยง่สว่น้แบง่การ
ตลาดจากคู่แขง่ใน้ตลาดเป็น้หลัก รวมถึงมีแผน้ออกสิน้ค้า
ใหมเ่พิ่ม 2-3 รายการ จากปัจจุบัน้ท่ีมี 2 สิน้ค้าหลักคือ คา
ราบาวแดง และ Green Apple….ส�าหรับเรา ยังคงติดตาม
การเติบโตใน้สว่น้น้ี้ ใน้ขณะท่ีประมาณการของเรายังคง
สมมติฐาน้การเติบโตของรายได้ใน้ประเทศปี 2020 โต
เพียง 5% Y-Y ถือว่า Conservative กว่าเป้าหมายของ
บริษัทมาก
          
พัฒน้าการของอัตราก�าไรขั้น้ต้น้น้า่ประทับใจ 
          จากตัวเลขอัตราก�าไรขั้น้ต้น้ท�าจุดสูงสุดใหมท่ี่ระดับ 
41.3% และยังมีแน้วโน้้มท่ีดีต่อเน้ื่องใน้ 4Q19 ตลอดจน้
ปี 2020 โดยเป็น้การเพิ่มขึ้น้ของท้ังการขายใน้ประเทศ
และการขายสง่ออก และบริษัทได้ต้ังเป้าใน้ปี 2020 เพิ่ม
ขึ้น้เป็น้ 43% - 44% สาเหตุหลักมาจาก 1) อัตราการใช้
ก�าลังการผลิตโรงงาน้กระป๋องสูงขึ้น้จาก 86% ใน้ 3Q19 
คาดเพิ่มเป็น้ 90% ใน้ 4Q19 และจะเพิ่มขึ้น้ถึง 95% - 
100% ใน้ ปี 2020 โดยคาดผลิตได้เต็มก�าลังท่ี 1,000 ล้าน้
กระป๋องต่อปี จากปีน้ี้ผลิตได้ 700 ล้าน้กระป๋องต่อปี สว่น้
เกิน้อีกราว 100 - 200 ล้าน้กระป๋อง จะซื้อจากผู้ผลิต
ภายน้อก 2) ต้น้ทุน้วัตถุดิบโดยเฉพาะอลูมิเน้ียมท่ีเพิ่งปรับ
ลดลงใน้ชว่ง 2H19 น้า่จะรับรู้ผลบวกสว่น้น้ี้ได้เต็มปีใน้ปี
หน้้า รวมถึงต้น้ทุน้วัสดุหีบหอ่ท่ีลดลงด้วย และ 3) ส�าหรับ
โรงงาน้แก้วท่ีปีน้ี้มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตราว 77% อยู่
ท่ี 1,000 ล้าน้ขวดต่อปี ยังมีสว่น้เพิ่มอีกราว 300 ล้าน้ขวด 
ซึ่งล่าสุดบริษัทได้รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้าภายน้อก (OEM) 
ให้ผลิตขวดเบียร์ให้ น้า่จะชว่ยเพิ่มการใช้ก�าลังการผลิต
ได้เต็มท่ีทีใน้ปี 2020 และจากต้น้ทุน้คงท่ีของโรงงาน้ขวด
แก้วท่ีค่อน้ข้างสูง จะท�าให้ต้น้ทุน้ต่อหน้ว่ยของบริษัทลด
ลง หรือได้ประโยชน้์จาก Economies of Scale มากขึ้น้ 

ท้ังน้ี้เราคาดอัตราก�าไรขั้น้ต้น้ใน้ปี 2020 จะปรับขึ้น้มาอยู่
ท่ี 42% จาก 39.2% ใน้ปี 2019 
         
ค่าใช้จ่าย ICUK จะลดลงต่อใน้ปี 2020
          
ภายหลังบริษัทได้ลดการท�าการตลาดใน้ UK ลงอยา่ง
หน้ัก ล่าสุดส�าหรับการเป็น้สปอน้เซอร์สโมสรฟุตบอลเชล
ซี บริษัทคงเหลือสัญญาการเป็น้ Global Partner อีก 2 
ฤดูกาลปี 2019/20 - 2020/21 โดยเครื่องหมายการค้า
ของ CBG จะปรากฎบน้ป้าย LED รอบสน้ามลดลงเหลือ
เป็น้เวลา 5 น้าที และยังสามารถใช้เครื่องหมายและน้ัก
เตะสโมสรฟุตบอลเชลซีบน้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯได้
ท่ัวโลก ท้ังน้ี้จะมีค่าใช้จ่ายการเป็น้สปอน้เซอร์ให้กับทีม
เชลซีใน้ปี 2020 - 2021 ลดลงเหลือ 3 ล้าน้ปอน้ด์ และ 
1.5 ล้าน้ปอน้ด์ ตามล�าดับ ลดลงจากท่ีจ่าย 7.7 ล้าน้ปอน้ด์
ใน้ปี 2018 และ 5.2 ล้าน้ปอน้ด์ใน้ปี 2019 ปี
          
ใน้สว่น้ของการเป็น้สปอน้เซอร์ให้กับการแขง่ฟุตบอล EFL 
สัญญาเดิมครอบคลุมเวลา 3 ปี ซึ่งจะครบก�าหน้ดใน้ พ.ค. 
2020 และมีค่าใช้จ่ายใน้ชว่ง 3 ปี (มิ.ย. 17 - พ.ค. 20) ท่ี
ผา่น้มาอยูท่ี่ 5, 6 และ 7 ล้าน้ปอน้ด์ ตามล�าดับ ท้ังน้ี้บริษัท
ได้มีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 2 ปี เป็น้ครบก�าหน้ด 
พ.ค. 2022 โดยมีค่าใช้เฉล่ียคงท่ีปีละ 6 ล้าน้ปอน้ด์ ใกล้
เคียงเดิม ส�าหรับสิ่งท่ีได้รับคือ เปล่ียน้ชื่อการแขง่ขัน้เป็น้ 
Carabao Cup และเครื่องหมายการค้า CBG จะปรากฎ
บน้เสื้อน้ักเตะและสื่อต่างๆใน้สน้ามการแขง่ขัน้ตลอดอายุ
สัญญา
          
ส�าหรับเป้าหมายใน้การลดผลขาดทุน้ ICUK ลงเหลือไม่
เกิน้ 12 ล้าน้ปอน้ด์ ลดลงจากปี 2019 ราว 2 ล้าน้ปอน้ด์
หรือราว 80 ล้าน้บาท เราคาดว่าจะน้�ามาใช้เป็น้ค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดใน้ประเทศ ซึ่งเชื่อว่าต้องมีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดมากขึ้น้ หรือหากมีการออกสิน้ค้าวหม ่ก็
จ�าเป็น้ต้องใช้จ่ายเพื่อโปรโมทสิน้ค้ามากขึ้น้ อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทยังต้ังเป้าสัดสว่น้ค่าใช้จ่ายใน้การขายและบริหารต่อ
รายได้ใกล้เคียงปี 2019 
          
คาดก�าไรปี 2020 จะยังเติบโตดี และโดดเด่น้สุดใน้กลุ่ม
เครื่องด่ืม

จากสมมติฐาน้ข้างต้น้ คาดรายได้รวมโต 8% Y-Y และ
คาดอัตราก�าไรขั้น้ต้น้อยูท่ี่ 42% Y-Y ถือว่า Conservative 
กว่าเป้าหมายของบริษัท จึงคาดก�าไรสุทธิปี 2020 จะยัง
เติบโตได้ราว 23.4% Y-Y เป็น้ 3,066 ล้าน้บาท ท�าจุด
สูงสุดใหม ่ใน้สว่น้ของก�าไรปกติเราคาดโตใกล้เคียงกัน้
ท่ี 23% Y-Y (ไมร่วมต้ังส�ารองค่าใช้จ่ายพน้ักงาน้) ถือเป็น้
อัตราการเติบโตสุงสุดใน้กลุ่มเครื่องด่ืมท่ีเราคาดโตเฉล่ีย 
19.8% ใน้ปี 2020 เราให้ราคาเป้าหมาย CBG ปี 2020 
เท่ากับ 107 บาท อิง PE 35 เท่า เท่ากับ PE เฉล่ียของกลุ่ม
เครื่องด่ืมชูก�าลังระดับโลก ซึ่งเป็น้ PE ท่ีสูงกว่า PE เฉล่ีย
ของกลุ่มเครื่องด่ืม (ไมแ่ยกประเภท) 5 ปีย้อน้หลังท่ี 33.9 
เท่า เล็กน้้อย 
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บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DTAC แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 65.00 บ.

in the news
 DtaC ค�าแนะน�า ถือ
 ราคาปิด 53.25 บาท ราคาพื้นฐาน 65 บาท
 DtaC เซน็ MOu เป็นพันธมิตรกับ JaS ให้
บรกิาร Fixed broadband
 
+ เซ็น้ MOU เป็น้พัน้ธมิตรธุรกิจด้าน้ Fixed 
Broadband กับ JAS ท้ังน้ี้ JAS ได้เปิดเผยว่าเมื่อ 2 
ธ.ค.62 บริษัทยอ่ยคือ TTTBB ได้ลงน้ามใน้บัน้ทึก
ข้อตกลง "Business Cooperation Framework" 
("MOU") กับบริษัท DTAC เพื่อรว่มเป็น้ Strategic 
Partner ให้บริการลูกค้าบน้โครงขา่ย Fixed 
Broadband ของ TTTBB และโทรศัพท์มือถือของ 
DTAC
 
+ Win-Win กับท้ัง DTAC และ JAS โดยท�าให้ DTAC 
มีบริการสื่อสารโทรคมน้าคมมากขึ้น้จากเดิมซึ่ง 
DTAC ไมม่ีFixed Broadband ท�าให้มีข้อจ�ากัดใน้
การแขง่ขัน้กับ ADVANC & TRUE เราคาดว่า DTAC 
จะท�าการตลาดได้ดีขึ้น้และได้ประโยชน้์จากฐาน้

ลูกค้าของ JAS ด้วย ขณะท่ี JAS ก็จะมีฐาน้รายได้
และลูกค้าเพิ่มขึ้น้โดยผา่น้เครือขา่ยของDTAC
 
+ ทางฝ่ายวิจัยฯ DBSVTH แน้ะน้�าถือ DTAC โดยให้
ราคาพื้น้ฐาน้ เท่ากับ 65 บาท (Upside 22%) สว่น้ 
JASเป็น้ Not Rated ท้ังน้ี้เห็น้ว่า DTAC มีการปรับ
แผน้กลยุทธ์ธุรกิจใน้ไทยต่อเน้ื่อง โดยก่อน้หน้้าก็
มีการท�าโปรฯโทรต่างประเทศ ซึ่งก็ประสบความ
ส�าเร็จดีพอควร แล้วก็จับมือกับ JAS เพื่อให้บริการ 
Fixed Broadband ซึ่งคาดว่าจะชว่ยเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจมากขึ้น้
 
+ การวิเคราะห์ทางเทคน้ิค DTAC สัญญาณระยะ
สั้น้มากเป็น้บวกเล็กๆ (ปรับขึ้น้และปิดระดับเกือบ
สูงสุดของวัน้ แต่ยังอยูใ่ต้ SMA10) การซื้อเก็งก�าไร
รอบใหมเ่น้้น้ซื้อตามด้วยค่าบวกของราคาหุ้น้ แน้ว
ต้าน้ระยะสั้น้ 55-56, 59-60 บาทการอ่อน้ตัวมีแน้ว
รับ 45 (+/-2), 40 บาท
น้ักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : 
arparporns@th.dbs.com



บล.เคจีไอ : CBG แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 98.00 บ.

Carabao group
 (Cbg.bk/Cbg tb)*
 Outperform Maintained
 Price as of 29 nov 2019 87.00
 12M target price (bt/shr) 98.00
 unchanged/Revised up(down)
(%) unchanged
 upside/downside (%) 12.6
 key messages
 
CEO ต้ังเป้าจะขับเคล่ือน้ยอดสง่ออกรวม
ของบริษัทให้โต >20% ใน้ปี 2563 จาก
ยอดสง่ออกท่ีเพิ่มขึ้น้ท่ีเมียน้มาร์ และ
เวียดน้าม และต้ังเป้าอัตราการเติบโต
ของยอดขายใน้ประเทศ >15% จากการ
เพิ่มสว่น้แบง่ตลาด ใน้ขณะท่ี margin ท่ี
เพิ่มขึ้น้ก็จะท�าให้บริษัทสามารถอัดงบ
การตลาดได้มากขึ้น้เพื่อเพิ่มสว่น้แบง่
ตลาดอีก เป้าของผู้บริหาร CBG ยังสูง
กว่าสมมติฐาน้ของเราท่ีใช้ใน้แบบจ�าลอง
ส�าหรับปีหน้้า แต่อยา่งไรก็ตาม เรายังคง
ประมาณการก�าไร และราคาเป้าหมาย
เอาไว้เท่าเดิมเน้ื่องจากเรายังเป็น้หว่ง
เรื่องงบการตลาด โดยเราแน้ะน้�าให้ซื้อ 
และให้ราคาเป้าหมายปี 63F ท่ี 98 บาท
 
ใช้ความได้เปรียบเรื่องต้น้ทุน้ผลิต เพื่อ
เรง่บุกและเพิ่มสว่น้แบง่ตลาด
 
Event
 ประชุมน้ักวิเคราะห์ โดย CEO คุณ 
เสถียร เศรษฐสิทธิ์
 lmpact
 Margin ยังคงดีขึ้น้อยา่งต่อเน้ื่อง

ถึงแม้ว่า GPM ของบริษัทจะดีขึ้น้ต่อเน้ื่อง
มาสี่ไตรมาสแล้ว (+370bps QoQ และ 
+810bps YoY ใน้ 3Q62 ท�าสถิติสูงสุด
ใหมท่ี่ 41.3%) แต่ CEO ยังคงมองบวกว่า 
margin จะยังคงเพิ่มขึ้น้อีกใน้ 4Q62 และ
ปี 2563 โดยผู้บริหารอธิบายว่า GPM ท่ีดี
ขึ้น้ใน้ 3Q62 มาจากการท่ีสามารถต่อรอง
ราคาวัตถุดิบได้ และอัตราการใช้ก�าลัง
การผลิตกระป๋องอลูมิเน้ียมเพิ่มขึ้น้เป็น้ 
>80% ใน้ขณะท่ีต้น้ทุน้แผน่้อลูมิเน้ียม
ลดลงอยา่งมากใน้ชว่ง 3Q62 และยังคาด
ว่าอัตราการใช้ก�าลังการผลิตกระป๋องอลู
มิเน้ียมจะเพิ่มขึ้น้อีกซึ่งจะหนุ้น้ให้ GPM 
เพิ่มขึ้น้อีก 1-2% ใน้ 4Q62 สว่น้ margin 
ท่ีคาดว่าจะดีขึ้น้อีกใน้ปี 2563 จะมาจาก
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น้ของ
โรงงาน้ผลิตขวดแก้วเป็น้เกือบ 100% 
(จากปัจจุบัน้ท่ี 75%) จากการผลิตขวด
บรรจุแอลกอฮอล์ส�าหรับธุรกิจใน้เครือ
 
การสง่ออกจะเรง่ตัวขึ้น้จากตลาดเมีย
น้มาร์
 
หลังจากท่ีบริษัททดลองสง่สิน้ค้าออก
ไปขายท่ีเมียน้มาร์ได้ 3-4 ปี ผู้บริหารก็
ค้น้พบกลยุทธ์ท่ีถูกต้องใน้การท่ีจะสร้าง
การเติบโตใน้ตลาดน้ี้ใน้ระยะต่อไป โดย 
CBG ได้ชักชวน้ดีลเลอร์ใน้พื้น้ท่ีให้ลงทุน้
ใน้ชอ่งทางการจัดจ�าหน้า่ย และแบง่งบ
การตลาดกัน้ ซึ่งบริษัทมั่น้ใจว่าวิธีน้ี้จะ
ท�าให้ธุรกิจสง่ออกใน้เมียน้มาร์โตได้ถึง
เท่าตัว และขับเคล่ือน้ยอดสง่ออกรวม
ของบริษัทให้โต >20% ใน้ปี 2563 แม้จะ
คาดว่าอัตราการเติบโตของการสง่ออก
ไปกัมพูชาจะเป็น้แค่เลขตัวเดียวระดับ

ต�า ๆ เท่าน้ั้น้ ซึ่งน้อกจากลยุทธ์การสร้าง
การเติบใน้เมียน้มาร์แล้ว บริษัทก็จะเรง่
สง่ออกไปเวียดน้ามด้วยเชน่้กัน้ ท้ังน้ี้ คาด
ว่ามูลค่าการสง่ออกไปเมียน้มาร์/กัมพูชา
ใน้ปีน้ี้จะอยูท่ี่ 800 ล้าน้บาท/3.5 พัน้ล้าน้
บาทตามล�าดับ
 
ต้ังเป้าจะชิงสว่น้แบง่ตลาดใน้ประเทศ
เพิ่ม
 
CBG สามารถเพิ่มสว่น้แบง่ตลาดเครื่อง
ด่ืมชูก�าลังได้ 2-3% ใน้ 3Q62 และบริษัท
ต้ังเป้าว่าจะเพิ่มสว่น้แบง่ตลาดขึ้น้อีกใน้ปี 
2563 โดยการอัดงบการตลาดอยา่งหน้ัก
 
คงค�าแน้ะน้�าซื้อ และให้ราคาเป้าหมายปี 
63F ท่ี 98 บาท (P/E ท่ี 35x)
 
เป้าของผู้บริหาร CBG ยังสูงกว่า
สมมติฐาน้ของเราท่ีใช้ใน้แบบจ�าลอง
ส�าหรับปีหน้้า แต่อยา่งไรก็ตาม เรายังคง
ประมาณการก�าไร และราคาเป้าหมาย
เอาไว้เท่าเดิมเน้ื่องจากเรายังเป็น้หว่ง
เรื่องงบการตลาด โดยเราแน้ะน้�าให้ซื้อ 
และให้ราคาเป้าหมายปี 63F ท่ี 98 บาท
 
Risks
 เพิ่มสว่น้แบง่ตลาดใน้จีน้ไมส่�าเร็จ, 
รายได้จากตลาด CLMV ลดลง, ค่าใช้จ่าย 
A/R เพิ่มขึ้น้
 Chalie Kueyen
 66.2658.8888 Ext.8851
 chaliek@kgi.co.th



บล.ทิสโก้ : TRUE แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 7.00 บ.

+tRue : ประเมินผลกระทบจาก
สงครามราคา

 

เราคาดว่าราคาหุ้น้ของ TRUE จะ
กลับมาหลังสว่น้แบง่การตลาดเพิ่ม
ขึ้น้

 

แม้ว่าเราจะปรับมูลค่าท่ีเหมาะสม
และผลประกอบการของ TRUE ลง 
แต่เรายังคงแน้ะน้�าให้ "ซื้อ" เน้ื่องจาก
เราเชื่อมั่น้ใน้ความสามารถใน้การ
แขง่ขัน้ของบริษัทท่ีจะท�าให้สว่น้แบง่
การตลาดและความสามารถใน้การ
ท�าก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น้ใน้ 4Q19 เรามอง
ความเสี่ยงใน้การเพิ่มทุน้จ�ากัด

 

กลุ่มสื่อสารปรับตัวลงหลัง TRUE 
ประกาศสงครามราคา

 

ADVANC, DTAC และ TRUE ได้เข้า
พบน้ักลงทุน้สถาบัน้ใน้ชว่งสัปดาห์
ท่ีผา่น้มา สง่ผลให้เกิดแรงขายใน้ 
DTAC, ADVANC, INTUCH ใน้ขณะท่ี 
TRUE ปรับตัวลดลงเล็กน้้อยเท่าน้ั้น้ 
โดย TRUE ได้ประกาศชัดเจน้ว่า
จะแขง่กับ ADVANC และ DTAC ใน้
ตลาด Fixed Speed/Large Volume 
คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น้ใน้ 4Q19 
โดยต้ังเป้าว่าจะแซง ADVANC ใน้ปี
หน้้า

 

ความเป็น้ไปได้ใน้การสงบศึกใน้ตลาด 
Prepaid และการแขง่ขัน้ท่ีเพิ่มขึ้น้

 

เป็น้ความท้าทายเป็น้อยา่งมากใน้
การท�าสงครามใน้ตลาด Prepaid แต่
อยา่งไรก็ตาม เรามองว่า TRUE จะ

มีน้โยบายเชิงรุกส�าหรับตลาดใน้กลุ่ม 
Postpaid และ TRUE จะไมย่อมท่ี
จะเสียสว่น้แบง่การตลาดของ Fixed 
broadband ให้กับ ADVANC ท�าให้
เลือกท่ีจะตอบโต้ใน้ตลาด Postpaid 
แทน้ ท�าให้เรามองว่าการแขง่ขัน้ของ
กลุ่มน้ี้น้า่จะเพิ่มขึ้น้ใน้อน้าคต

 

เราแน้ะน้�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าท่ี
เหมาะสม 7.00 บาท (SOTP) โดยมี
ความเสี่ยงคือ การแขง่ขัน้ท่ีสูงกว่า
คาด, ค่าการตลาด และ OPEX ท่ีเพิ่ม
ขึ้น้, CAPEX ท่ีสูงกว่าคาด และการ
ประมูล 5G

 

Market Insight

 E- mail :tiscoresearch@tisco.
co.th



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : COM7 แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 30.50 บ.

Com7 PCl (COM7)
 buY
 Share Price tHb 27.00
 12m Price target tHb 30.50 
(+15%)
 Previous Price target tHb 30.50
 เรื่องดดีทีีร่ออยูท้ั่งใกล้และไกล
 Company update
 ประเด็นการลงทนุ
 
เรายังคงมุมมองบวกต่อโมเมน้ตัมก�าไร 
4Q62 ก�าลังท�าจุดสูงสุดของปีจากสิน้ค้า 
Apple (50% ของรายได้) ท่ีเปิดตัวใน้
เดือน้ต.ค.โดยเฉพาะ iPhone 11 ท่ีขายดี
กว่ารุน่้ปีก่อน้ถึง 40% และคาดต่อเน้ื่อง
ไปยังปี 2563 ตามแผน้เปิดตัวสิน้ค้าใหม่
ท่ีน้า่สน้ใจไมแ่พ้ปีน้ี้ รวมถึงเป็น้ปีท่ีเริ่ม
เข้าสูช่ว่งเปล่ียน้มือถือรอบใหญร่องรับ 
5G ใน้ไทย เราคงค�าแน้ะน้�า ซื้อ ราคา
เหมาะสมปี 2563 เท่ากับ 30.50 บาท อิง 
DCF (WACC = 6.71%)
 
4Q62 ชว่งท่ีดีท่ีสุดของปี พร้อมกับเป็น้
สถิติใหมร่ายไตรมาส
บริษัทมีก�าไรสุทธิ 3Q62 287 ลบ. 

-3%QoQ,+22%YoY มาจากรายได้ 
7,617 พัน้ลบ. -2%QoQ ,+14%YoY ถูก
ผลกระทบของ Huawei จาก Tech war 
แต่เราประเมิน้โมเมน้ตัมจะกลับมาจาก
ยอดขาย Apple ท้ัง iPhone 11 (เริ่มขาย 
18 ต.ค.) ท่ีคาดจะโตไมน่้้อยกว่า 40% 
เทียบกับ XS ใน้ปีก่อน้ รวมถึงสิน้ค้าอ่ืน้ๆ
ท้ัง iPad 7th gen , Watch 5 , Airpods 
กระแสตอบรับดี และขยายสาขา +62 
สาขา QoQ เป็น้ 785 สาขาภายใน้สิ้น้
ปี เบื้องต้น้คาดก�าไร 4Q62 ท่ี 380 ลบ. 
+33%QoQ,+44%YoY หนุ้น้ก�าไรท้ังปี 
1,181 ลบ. +33%YoY
 
สิน้ค้าใหมน่้า่สน้ใจ....พร้อมกับการมา
ของ 5G
 
เรายังมองปี 2563 เป็น้ปีท่ีดีของ COM7 
ท่ีจะท�าก�าไร All-time high ต่อเน้ื่องได้
ต่อ จาก i) สิน้ค้า Apple ท่ีเปิดตัวปลาย
ปียังคงโมเมน้ตัมการขายใน้ชว่ง 1Q-
2Q63 ii) สิน้ค้าใหมน่้า่สน้ใจท้ัง iPhone 
SE2,New iPad Pro/Watch ก่อน้ท่ี 
iPhone 12 (เริ่มรองรับ 5G) จะวางขาย
ชว่งปลายปีหน้้า หลังการเปิดให้บริการ 
5G ใน้ไทย น้�ามาสูก่ารเปล่ียน้มือถือรอบ
ใหญ(่รวมถึงแบรน้ด์อ่ืน้ๆ เชน่้ Samsung 

,Huawei) หนุ้น้ SSSG โตระดับสองหลัก 
iii) การขยายสาขา ท้ังรูปแบบเดิมและ
ใหมเ่น้้น้ IoTs (Gadgets,EV), Gaming, 
Accessory ท่ีมาร์จ้ิน้สูง รวมถึงพัฒน้า
ชอ่งทางอ่ืน้ๆท้ัง Online และ franchise 
ใน้ต่างจังหวัด (asset-light model)
 
คงค�าแน้ะน้�า ซื้อ ราคาเหมาะสมปี 63 
เท่ากับ 30.50 บาท
 
เราประเมิน้ก�าไร 4Q62 ของ 
COM7 โดดเด่น้กว่ากลุ่มค้าปลีก 
CPALL,HMPRO,GLOBAL ท่ีเฉล่ีย 
10%YoY ขณะเทรดบน้ P/E'63 = 23X 
ต�ากว่ากลุ่มท่ี 25-27X คงค�าแน้ะน้�า ซื้อ 
ราคาเหมาะสม 30.50 บาท/หุ้น้ อิง 
DCF (WACC = 6.71%) เทียบเคียงได้ 
P/E = 25X หรือใกล้กับ 3Yr-Historical 
P/E +0.5SD โดยมีความเสี่ยงคือ การ
ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและการ
บริโภค,การแขง่ขัน้ท่ีสูงใน้กลุ่ม,การเข้า
มาเปิดสาขาใน้ประเทศไทยของ Apple
 Thanatphat Suksrichavalit
 Thanatphat.S@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 5000 ext 1401



บล.ฟลิลิป : SPA แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 17.00 บ.

สยามเวลเนสกรุป๊ - SPa tP'63: 
17.00 4Q62 ท�าจุดสงูสดุใหม่

 

ก�าไร 4Q62 ท�าจุดสูงสุดใหม:่ คาดก�าไร
สุทธิ 4Q62 ท่ี 74 ลบ. ท�าจุดสูงสุดใหม ่
โต 50.8% y-y จากเป็น้ฤดูกาลท่อง
เท่ียว, เข้ารว่ม "ชิมช้อปใช้" 20 สาขา, 
ตรงกับชว่ง Golden Week ของจีน้ซึ่ง
สอดคล้องกับการกลับเข้ามาของน้ัก
ท่องเท่ียวจีน้, การเติบโตของยอดขาย
สาขาเดิม คาด SSSG +10% และสาขา

ใหมท่ี่เปิดเพิ่ม 4 แหง่ ท�าให้จ�าน้วน้
สาขาสิ้น้ปี 62 เพิ่มเป็น้ 64 แหง่ เป็น้
สาขาใน้ประเทศ 58 แหง่ และตปท. 
6 แหง่ (ยกเลิกชิงเต่า 2 แหง่จากท�า
ผิดสัญญา) โดยสาขารูปแบบ Spa 
Operating in Hotel และ Stretch 
me ซึ่งเปิดได้ 5 สาขาได้การตอบรับ
ดี คาดรายได้ +30.2% y-y และ GPM 
อยูท่ี่ 33.5% ดีขึ้น้จากปีก่อน้ท่ี 30.8% 
ควบคุม SG&A ได้ดีเทียบต่อรายได้ลด
ลงท่ี 12.0% จากปีก่อน้ 13.7% 9M62 
ท�าได้ดีกว่าคาดแม้ยกเลิกรว่มลงทุน้ 

"CHABA" ซึ่งรับรู้เป็น้ก�าไรพิเศษใน้
ไตรมาสท่ีผา่น้มา 2 ลบ. ปรับก�าไรท้ังปี
เป็น้ 251 ลบ. +22.0% y-y

 

ราคาพื้นฐาน 17 บ. แนะน�า "ทยอย
ซื้อ": คงมุมมองบวกต่อการด�าเนินงาน 
ปรบัใช้ราคาพื้นฐานปี 63 ที ่17 บ. 
ราคาปัจจุบนั แนะน�า "ทยอยซื้อ"

 หทัยชน้ก มูลวงศ์ น้ักวิเคราะห์การ
ลงทุน้ด้าน้หลักทรัพย์ #64324



บล.ธนชาต : CK แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 34.50 บ.

Fundamental Story

 Ch. Karnchang Pcl (CK TB) - 
BUY

 Analyst Meeting

 ประเด็น้ส�าคัญจากการประชุม
น้ักวิเคราะห์

 

ธุรกิจก่อสร้างคาดว่าจะอ่อน้แอต่อ
เน้ื่องไปยังปี 2020

 

แต่สว่น้แบง่ก�าไรจากบริษัทรว่มน้า่จะ
ชว่ยเป็น้เบาะรองรับก�าไร

 

โครงการใหมท่ี่มีศักยภาพน้า่จะชว่ยหนุ้น้
แน้วโน้้มการเติบโต

 

ไมแ่พง ซื้อขายท่ีระดับท่ีมีสว่น้ลด 60% 
จากมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุน้

 

ด้วยมูลค่างาน้ใน้มือท่ีต�าท่ี 3.7 หมื่น้ลบ. ณ 
สิ้น้ 3Q19 CK คาดว่าจะมีรายได้ราว 2.0-
2.2 หมื่น้ลบ. ใน้ปี 2020 จาก 2.2-2.3 หมื่น้
ลบ.ใน้ปีน้ี้ ขณะท่ีอัตราก�าไรขั้น้ต้น้คาดว่า
จะอยูท่ี่ 8-9%

 

แม้ธุรกิจก่อสร้างจะอ่อน้แอ แต่ CK คาด
ว่าจะมีรายได้เงิน้ปัน้ผลท่ีสูงขึ้น้ และมีสว่น้
แบง่ก�าไรจากบริษัทรว่มเพิ่มขึ้น้ โดยเฉพาะ 
CKP หลังการ COD ของโครงการไซยะบุรี
ใน้ 4Q19 ซึ่งเป็น้เบาะรองรับก�าไรใน้ปีหน้้า

 

น้อกจากน้ี้ CK ยังเห็น้โครงการใหมท่ี่มี
ศักยภาพใน้ปีหน้้าหลังจากท่ีงบประมาณ
ของรัฐบาลได้รับการอนุ้มัติใน้เดือน้
มกราคม 2020 โครงการเหล่าน้ี้ ได้แก่

 

1) รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 3 สน้ามบิน้ 
(มูลค่าการก่อสร้าง 1 แสน้ลบ.) ซึ่ง CKก�าลัง
เจรจากับพัน้ธมิตรเพื่อแบง่งาน้

 

2) การขยายสน้ามบิน้อู่ตะเภา (8.0 หมื่น้
ลบ.) ซึ่งคาดว่าจะประกาศผู้ชน้ะใน้ไมช่้า

 

3) รัน้เวย์แหง่ท่ีสามของสน้ามบิน้
สุวรรณภูมิ (1.1 หมื่น้ลบ.)

 

4) สว่น้ต่อขยายของสายสีส้ม (9 หมื่น้ลบ.) 
ซึ่งคาดว่าจะประกาศ TOR ใน้ 2Q20

 

5) สว่น้ต่อขยายสายสีแดง (6.1 หมื่น้
ลบ.)

 

6) สว่น้ต่อขยายสายสีมว่ง (7.7 หมื่น้
ลบ.)

 

ซึ่งยังไมร่วมถึงโครงการท่ีมีศักยภาพ
ใน้ต่างประเทศของ CK เชน่้ โรงไฟฟ้า
พลังน้�าแหง่ใหม ่(9 แสน้ลบ.) และ
ทางด่วน้ยกระดับยา่งกุ้ง (1.2 หมื่น้
ลบ.)

 

ราคาหุ้น้ของ CK ได้รับผลกระทบอยา่ง
หน้ักใน้ชว่งหลายเดือน้ท่ีผา่น้มา และเรา
เชื่อว่าขา่วร้ายท้ังหมด รวมถึงก�าไรจากการ
ก่อสร้างท่ีอ่อน้แออยา่งต่อเน้ื่อง ได้สะท้อน้
ไปใน้ราคาหุ้น้แล้ว ใน้ขณะท่ีปัจจุบัน้เรา
ประเมิน้มูลค่าธุรกิจก่อสร้างท่ี 0.5 บาท/
หุ้น้ เราประเมิน้มูลค่าพอร์ตการลงทุน้ท่ี 
34 บาท คิดจากราคาท่ีมีสว่น้ลด 30% จาก
ราคาเป้าหมายของเราส�าหรับ CKP, BEM 
และ TTW (เทียบกับราคาตลาดท่ี 45 บาท) 
ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้น้ของ CK ท่ี 18.2 
บาท ซื้อขายราคาท่ีมีสว่น้ลด 60% จาก
มูลค่าตลาดของพอร์ต และได้รับธุรกิจ
ก่อสร้างแบบฟรีๆ

 

Saksid Phadthananarak | Email: saksid.
pha@thanachartsec.co.th



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : RSP แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 3.66 บ.

RSP

 RiCH SPORt

 Rating: buy

 Sector: Commerce

 last Price (bt) 3.02

 target Price (bt) 3.66

 upside (%) 21.1

 bottom Out ปลอดหนี ้เงินเหลือเยอะ ซื้อ
ถือยาวรบัปันผล

 

เริ่มต้น้แน้ะน้�า "ซื้อ" ราคาเหมาะสมอยูท่ี่ 3.66 บาท

 

เราเริ่มต้น้ออกบทวิเคราะห์ RSP ด้วยค�าแน้ะน้�า 
"ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 20 อยูท่ี่ 3.66 บาท อิง PE 
Multiple ท่ี 12.6 เท่า ซึ่งเป็น้ระดับ Avg PE - 2SD 
ของบริษัทต้ังแต่ IPO และเท่ากับ Trailing PE 
ของบริษัท ณ ราคาปัจจุบัน้ โดยเรามองว่าผลการ
ด�าเน้ิน้งาน้ของบริษัทใน้ปี 18 เป็น้จุดต�าสุดไปแล้ว 
และคาดว่าจะเริ่มเห็น้การฟื้ น้ตัวอยา่งช้าๆ ใน้ปี 
19 - 20 ซึ่งเป็น้ชว่งการปรับเปล่ียน้กลยุทธ์ รวม
ท้ังการหาคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อให้มีสิน้ค้าท่ีตอบโจทย์
กลุ่มวัยรุน่้ท่ีเป็น้ลูกค้าหลักของบริษัทมากขึ้น้ ท้ังน้ี้
จุดเด่น้ของบริษัท คือ การเป็น้ Cash Company 
ท�าให้มีศักยภาพใน้การลงทุน้ และสามารถจ่าย
ผลตอบแทน้คืน้ผู้ถือหุ้น้ได้จ�าน้วน้มาก (Dividend 
Payout > 90%) โดยเราคาดการณ์ Dividend 
Yield จากการด�าเน้ิน้งาน้ปี 20 สูงกว่า 9% 
(Dividend Payout 97%)

 

ผลการด�าเน้ิน้งาน้ผา่น้จุดต�าสุดไปแล้วใน้ปี 18 เริ่ม
เห็น้การฟื้ น้ตัวต่อเน้ื่อง

 

เราคาดว่าผลการด�าเน้ิน้งาน้ของบริษัทจะฟื้ น้ตัว
ได้อยา่งต่อเน้ื่องจากปีก่อน้หลังมีการปรับเปล่ียน้
กลยุทธ์การท�าธุรกิจ โดยมีการปิดโรงงาน้ผลิต
รองเท้าบริษัทใน้ชว่ง 4Q18 เปล่ียน้ไปสั่งซื้อสิน้ค้า
โดยตรงจากผู้ผลิตท่ีผา่น้การรับรองจากเจ้าของ
ตราสิน้ค้า ท�าให้ไมต้่องสต็อควัตถุดิบเพื่อการผลิต
จ�าน้วน้มาก สามารถปรับเปล่ียน้สิน้ค้าให้ตามเท
รน้ด์ได้ง่ายขึ้น้ น้อกจากน้ี้บริษัทยังได้ Partner 

กลุ่มใหมท่�าให้สิน้ค้าของบริษัทมีความหลากหลาย
มากขึ้น้ใน้ชว่งต้น้ปี 19 ได้แก่ แบรน้ด์ BARREL 
(เครื่องแต่งกายกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้) ได้
สิทธิจัดจ�าหน้า่ยแต่เพียงผู้เดียวใน้ไทย กัมพูชา 
5 ปี และแบรน้ด์ ECCO (รองเท้า และเครื่องหน้ัง
จากประเทศเดน้มาร์ก) ได้สิทธิจัดจ�าหน้า่ยแต่
เพียงผู้เดียวใน้กัมพูชา 3 ปี สง่ผลให้แบรน้ด์สิน้ค้า
ของบริษัทเพิ่มขึ้น้จากเดิมท่ีมีเพียง 2 แบรน้ด์ 
(Converse และ Pony) ท้ังน้ี้บริษัทยังมีแผน้ใน้การ
หา Partner ใหมเ่พื่อเพิ่มสิน้ค้าให้มีความหลาก
หลายมากขึ้น้ เจาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพ

 

อยา่งไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวรวม
ท้ังการท�าการตลาดเพื่อให้แบรน้ด์ใหมเ่ป็น้ท่ีรู้จัก
จ�าเป็น้ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย ท�าให้เราคาด
ว่ายอดขายและก�าไรจะเติบโตได้ช้าใน้ชว่งปี 19 
- 20 โดยคาดยอดขายใน้ปี 19 - 20 +2.5% และ 
7.8% ตามล�าดับ ขณะท่ีก�าไรปกติใน้ปี 19 - 20 
+12.5% และ 7.7% ตามล�าดับ

 

เงิน้สดเหลือเยอะท�าให้ปัน้ผลได้มาก คาดการณ์ 
Dividend Yield สูงกว่า 9%

 

บริษัทมีสัดสว่น้เงิน้ปัน้ผลจ่ายต่อก�าไรสทุธิท่ีสูงมาก 
(Div. Payout 84% - 98%) ใน้ชว่งการด�าเน้ิน้งาน้
ปี 16 - 18 ขณะท่ีปี 19 แม้จะงดจ่ายปัน้ผลระหว่าง
กาลแต่บริษัทมีการซื้อหุ้น้คืน้เป็น้เงิน้ 121.5 ลบ. ท่ี
ราคา 4.50 บาทเทียบเท่า Div. Payout ของก�าไร 
9M19 ท่ี 91% เราคาดเงิน้ปัน้ผลจากการด�าเน้ิน้
งาน้ปี 20 ท่ี 0.28 บาท คิดเป็น้ Div. Yield 9.3%

 ความเสี่ยง: การแขง่ขัน้ท่ีรุน้แรงใน้
อุตสาหกรรม, เศรษฐกิจไมดี่, สิน้ค้าแฟชั่น้ตกรุน่้ไว

 

Company Profile

 

RSP หรือ บมจ.ริช สปอร์ต ผู้ประกอบธุรกิจจัด
จ�าหน้า่ยผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า (Footwear) 
เสื้อผ้าและเครื่อง แต่งกายอ่ืน้ๆ (Non-Footwear) 
ภายใต้แบรน้ด์สิน้ค้าจากต่างประเทศ ได้แก่ 
แบรน้ด์ Converse แบรน้ด์ Pony แบรน้ด์ BARREL 
และแบรน้ด์ ECCO ผา่น้ชอ่งทางการจัดจ�าหน้า่ย

ใน้ห้างสรรพสิน้ค้า (Shop - in - Shop) และร้าน้
ค้าของบริษัทเอง (Mono Brand Shop) น้อกจาก
น้ี้บริษัทยังมีการขายสง่ให้กับลูกค้าท่ีเป็น้ร้าน้ค้า
จ�าหน้า่ย เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬาท่ัวไป

 

ยอดขายหลักของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์รองเท้า 
(Footware) โดยใน้ปี 18 มีสัดสว่น้รายได้ราว 68% 
ขณะท่ี 9M19 มีสัดสว่น้อยูท่ี่ 70% ขณะท่ี Shop 
- in - Shop เป็น้ชอ่งทางขายหลัก โดยใน้ปี 18 มี
สัดสว่น้รายได้ราว 53% ขณะท่ี 9M19 มีสัดสว่น้อยู่
ท่ี 54%

 

บริษัทมีน้โยบายก�าหน้ดราคาขายสิน้ค้าแบบ Cost 
Plus ขณะท่ีค่าใช้จ่ายใน้การขายบางสว่น้เป็น้แบบ 
Revenue Sharing สง่ผลให้อัตราก�าไรขั้น้ต้น้ และ
อัตราก�าไร EBITDA มีแน้วโน้้มทรงตัวท่ีระดับ 56% 
และ 21% ตามล�าดับ

 

ยอดขายของบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ฤดูกาล โดยชว่ง 2Q - 3Q จะเป็น้ชว่ง Low season 
โดยใน้ชว่งปี 17 - 18 มีสัดสว่น้รายได้ชว่ง Low 
season:High season ราว 39:61 และ 46:54 ตาม
ล�าดับ

 

บริษัทมีฐาน้ะการเงิน้แกรง่ปัจจุบัน้ไมม่ีหน้ี้เงิน้กู้ 
และยังไมม่ีแผน้การใช้เงิน้ลงทุน้ท่ีชัดเจน้ ท�าให้
สามารถจ่ายผลตอบแทน้ให้ผู้ถือหุ้น้ได้ใน้สัดสว่น้
ท่ีสูง โดยมี Dividend Payout Ratio ปี 16 - 17 ท่ี 
84% และ 96% ตามล�าดับ ขณะท่ีใน้ปี 19 แม้จะ
ประกาศงดจ่ายเงิน้ปัน้ผลระหว่างกาล แต่บริษัท
ประกาศซื้อหุ้น้คืน้เป็น้จ�าน้วน้เงิน้ 121.5 ลบ. 
(@4.50 บาท 27 ล้าน้หุ้น้) เมื่อเทียบกับก�าไร 9M19 
ท่ี 133.2 ลบ. คิดเป็น้สัดสว่น้ 91%

 Sutthivit tesanaboon

 Fundamental analyst

 Sec no. 028533

 (+66) 2 088 8158

 Sutthivit.t@zcomsec.com



บล.เออีซี : ORI แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 9.85 บ.

Stock : ORi

 Price : 6.80

 target Price : 9.85

 Rating : buY

 ยอดขายโครงการใหม่ยงัไปได้ดี

 ช่วง 3Q62 ก�าไรปกติโต 
13.1%YoY

 

ชว่ง 3Q62 ORI มีก�าไรสุทธิ 687 ล้าน้
บาท หดตัว 22.9%YoY แต่หากไม่
รวมรายการพิเศษ 35 ล้าน้บาทใน้
ชว่ง 3Q62 จากการจ�าหน้า่ยหุ้น้บริษัท 
ดิ ออริจ้ิน้ ดุสิต จ�ากัดเพื่อท�าสัญญา
รว่มทุน้ JV กับบริษัท ดสิตธาน้ี จ�ากัด 
(มหาชน้) และไมร่วมรายการพิเศษ 
315 ล้าน้บาท ใน้ชว่ง 3Q61 จากก�าไร
จากการรว่มลงทุน้กับ บริษัท โน้มูระ 
เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมน้ท์ จ�ากัด 
ท�าให้ชว่ง 3Q62 ORI มีก�าไรปกติ 652 
ล้าน้บาท โต 13.1%YoY หลังมีปัจจัย
บวกจาก 1) อัตราก�าไรขั้น้ต้น้ปรับ
เพิ่มขึ้น้เป็น้ 48.8% จากชว่ง 3Q61 ท่ี
ระดับ 47.4% 

จากการโอน้โครงการมาร์จ้ิน้สูง 2) 
สว่น้แบง่ขาดทุน้จากเงิน้ลงทุน้รว่ม
ค้าท่ีผลมีขาดทุน้ลดลง 40.6%YoY ท่ี
ระดับ -111 ล้าน้บาท สง่ผลให้ชว่ง 

3Q62 ORI มีอัตราก�าไรปกติ 18.6% 
จาก 15.8% ใน้ชว่ง 3Q61

ปรับลดประมาณการก�าไรปกติปี 
2562-2563 ลงสะท้อน้ภาพรวมอสัง
หาฯ ท่ีชะลอตัว

 

ก�าไรปกติชว่ง 9M62 คิดเป็น้ 58% 
ของประมาณการก�าไรท้ังปี เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทท่ีจะเน้้น้
ท�าโครงการ JV มากขึ้น้ใน้อน้าคต
เพื่อลดความเสี่ยงใน้การลงทุน้แต่ละ
โครงการ เราจึงปรับสมมติฐาน้ใหม่
ปี 62 และ 63 ดังน้ี้ ปรับเพิ่มสว่น้แบง่
ก�าไร (ขาดทุน้) จากเงิน้ลงทุน้รว่มค้า
เพิ่มขึ้น้ 19.0% และ 177.0% จาก
ประมาณการเดิม ตามล�าดับ 

โดยคาดปี 63 สว่น้แบง่ก�าไรจากเงิน้
ลงทุน้รว่มค้าจะสามารถพลิกกลับมา
เป็น้บวกได้จากการเริ่มโอน้โครงการ 
Knightsbridge Prime Ratchayothin 
(ขายแล้ว 91%) Knightsbridge 
Collage Ramkhamhaeng (ขายแล้ว 
99%) Knightsbridge Prime On Nut 
(ขายแล้ว 89%) และ KnightsBridge 
Space Ratchayothin (ขายแล้ว 
94%) แต่อยา่งไรก็ดีด้วยภาพรวมอสัง

หาฯ ท่ีชะลอเพื่อยึดหลักความอนุ้รักษ์
น้ิยม ท�าให้เราปรับประมาณการราย
ได้จากการขายอสังหาฯ และค่าบริหาร
โครงการปี 62 และ 63 ลง 16.5% 
และ 25.2% ตามล�าดับ ท�าให้ภายใต้
ประมาณการใหมค่าด ORI จะมีก�าไร
ปกติปี 62 และ 63 ท่ีระดับ 2,482 
ล้าน้บาทและ 3,052 ล้าน้บาท ตาม
ล�าดับ

 

คงค�าแน้ะน้�า "ซื้อ" ราคาพื้น้ฐาน้ปีฐาน้
ใหมป่ี 2563 ท่ี 9.85 บาท

 

เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อ ORI จาก 
Backlog ท่ีอยูใ่น้มือกว่า 4.19 หมื่น้
ล้าน้บาท (รวม JV) สามารถรับรู้รายได้
ถึงปี 65 และ Take-up rate โครงการ
คอน้โดอยูใ่น้ระดับสูงราว 70-80% 
บวกกับราคาหุ้น้ปัจจุบัน้มี Upside 
44.85% จากราคาพื้น้ฐาน้ปีฐาน้ใหม่
ปี 2563 ท่ี 9.85 บาท อิง PER 7.9x 
(ค่าเฉล่ีย PER ของหุ้น้ใน้กลุ่มผู้พัฒน้า
อสังหาริมทรัพย์) จึงคงค�าแน้ะน้�า 
"ซื้อ"

 

ภัทรพล จัน้ทร์อิน้ทร์

 เลขทะเบียน้น้ักวิเคราะห์ 089932

 E-mail : Patarapon.j@aecs.com



AOT แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 83.00 บ.

ท่าอากาศยานไทย - aOt

ค�าแนะน�า: ถือ
ราคาเป้าหมาย: 83 บาท
upside/Downside: +6%
Median Consensus: 84 บาท

ก�าไร 4QFY19 ต�ากว่าท่ีเราคาดไว้เล็กน้้อย 
        
  - AOT รายงาน้ก�าไรปกติงวด 4QFY19 ออก
มาต�ากว่าท่ีเราและตลาดคาดเล็กน้้อยท่ี 5.3 
พัน้ล้าน้บาท (-0% YoY, -14% QoQ)
          
- ผลการด�าเน้ิน้งาน้ท่ีชะลอตัว ท�าให้ก�าไร
ปกติปี FY19 ออกมาต�ากว่าท่ีตลาดหวังไว้ 
เติบโตเพียง 1.3% YoY เป็น้อัตราการเติบโต
ท่ีต�าท่ีสุดใน้รอบหลายสิบปี
          
- เชื่อว่าการแขง่ขัน้ประมูลสัมปทาน้ Duty 
Free Pick-up Counter จะมีการแขง่ขัน้ท่ี
คึกคัก หนุ้น้รายได้ของบริษัทใน้ระยะยาว
         
 - คงค�าน้�าแน้ะน้�า "ถือ" บน้ราคาเป้าหมาย
เดิม 83 บาท รอปัจจัยใหม่ๆ ท่ีจะเข้ามาหนุ้น้
การเติบโตใน้ปีหน้้า

ผลการด�าเน้ิน้งาน้ใน้ 4QFY19 ต�ากว่าคาด
          
AOT มีรายได้ใน้ 4QFY19 ท่ี 1.52 หมื่น้ล้าน้
บาท (+3% YoY, 0% QoQ) ต�ากว่าท่ีเราคาด
เล็กน้้อย โดยปัจจัยหนุ้น้หลักมาจากจ�าน้วน้
ผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้น้ แต่ถูกฉุดจากรายได้สว่น้
แบง่ผลประโยชน้์ท่ีลดลง ใน้ขณะท่ีบริษัท
มีต้น้ทุน้เพิ่มสูงขึ้น้จากค่าซอ่มบ�ารุงรักษา
ท่าอากาศยาน้ทท่ีมากขึ้น้ น้อกจากน้ี้ยังมี
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น้เพียงครั้งเดียวเชน่้ค่าใช้
จ่ายพน้ักงาน้ตาม พรบ. แรงงาน้ฉบับใหม่
ราว 730 บาท และกลับรายการขาดทุน้จาก
การด้อยค่าของสิน้ทรัพย์ราว 643 ล้าน้บาท 
ท�าให้บริษัทมีก�าไรสุทธิ 5.1 พัน้ล้าน้บาท และ
มีก�าไรปกติท่ี 5.3 พัน้ล้าน้บาท (-0% YoY, 
-14% QoQ) 

หวังว่าการประมูล Duty Free Pick-up 
Counter จะมีการแขง่ขัน้ท่ีคึกคัก

          
เราหวังว่าแขง่ขัน้แยง่ชิงสัมปทาน้ Pick-
up Counter ของท้ังสองท่าอากาศยาน้โดย
เฉพาะท่าอากาศยาน้สุวรรณภูมิน้ั้น้จะมีการ
แขง่ขัน้ท่ีคึกคัก เน้ื่องจากสัมปทาน้ดังกล่าวจะ
มีความยืดหยุน่้และท�าธุรกิจได้ง่ายกว่าสัญญา 
Duty Free ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วเราเชื่อว่าจะ
ท�าให้ AOT มีรายได้จากธุรกิจสว่น้น้ี้เพิ่มมาก
ขึ้น้ หนุ้น้ให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น้ใน้ระยะยาว 
โดยทาง AOT ได้เริ่มเปิดขายซองสัมปทาน้
ใน้วัน้น้ี้และจะประกาศผลผู้ชน้ะใน้ชว่ง ม.ค. 
2020

คงค�าแน้ะน้�า "ถือ" ท่ีราคาเป้าหมาย 83 บาท
         
ราคาหุ้น้ AOT ได้ปรับลดลงตามท่ีเราหวังไว้ 
หลังจากท่ีเราได้ปรับลดค�าแน้ะน้�าเป็น้ "ถือ" 
ใน้บทวิเคราะห์ล่าสุด เรามองว่าใน้ระยะสั้น้ 
ราคาหุ้น้อาจจะปรับตัวลดลงได้อีกจากความ
ผิดหวังของก�าไรงวด FY19 แต่เรายังคงมุม
มองเดิมต่อหุ้น้ AOT ท่ีรายได้และก�าไรใน้ปี
หน้้าจะยังเติบโตได้ไมโ่ดดเด่น้ เราจึงยังคงค�า
แน้ะน้�า "ถือ" ท่ีราคาเป้าหมาย 83 บาท เชน่้
เดิม เรามองว่าการท่ีราคาหุ้น้ปรับตัวลดลง
มาจะเป็น้โอกาสใน้การเข้าสะสมหุ้น้เพื่อหวัง
การเติบโตใน้ระยะยาวได้ โดยเรามองจุดท่ี
น้า่สน้ใจท่ี 75 บาท เน้ื่องจากจะท�าให้บริษัท
มี Upside ท่ีมากกว่า 10% การประมูล Pick-
up Counter การขยายและการเปิดใช้ท่า
อากาศยาน้สุวรรณภูมิเฟส 2 รวมไปถึงการ
ฟื้ น้ตัวของจ�าน้วน้น้ักท่องเท่ียวท่ีเราเริ่มเห็น้
สัญญาณท่ีดีขึ้น้อยา่งต่อเน้ื่อง

 ความเสี่ยง การเปล่ียน้แปลงของจ�าน้วน้ผู้
โดยสาร และการก่อสร้างโครงการอ่ืน้ๆใน้
อน้าคตเกิดความล่าช้า

รายละเอียดการประมูล Duty Free Pick-up 
Counter ท่าอากาศยาน้ดอน้เมือง
          
โดยการประมูล Duty Free Pick-up Counter 
ดอน้เมืองจะมีอายุสัญญา 10 ปี 3 เดือน้ เริ่ม
ต้ังแต่วัน้ท่ี 1 ต.ค. 2022- 31 ธ.ค. 2032 โดย
เปิดให้ซื้อเอกสารการประมูล (TOR) ระหว่าง
วัน้ท่ี 28 พ.ย. -13 ธ.ค. น้ี้ และเปิดให้ยื่น้ข้อ
เสน้อและประกาศรายชื่อผู้ผา่น้คุณสมบัติวัน้
ท่ี 20 ม.ค. 2020 และเปิดซองค่าตอบแทน้

พร้อมประกาศผลคะแน้น้สูงสุดใน้วัน้ท่ี 27 
ม.ค. 2020

รายละเอียดการประมูล Duty Free Pick-up 
Counter ท่าอากาศยาน้สุวรรณภูมิ
          
การประมูล Duty Free Pick-up Counter 
สุวรรณภูมิจะอายุสัญญาสัมปทาน้ประมาณ 
10 ปี 3 เดือน้ เริ่มต้ังแต่วัน้ท่ี 28 ก.ย. 2020 
-31 ธ.ค. 2030 เปิดให้ซื้อ TOR ระหว่างวัน้ท่ี 
28 พ.ย. -13 ธ.ค. น้ี้ จากน้ั้น้จะเปิดให้ยื่น้ข้อ
เสน้อ และประกาศรายชื่อผู้ผา่น้คุณสมบัติใน้
วัน้ท่ี 17 ม.ค. 2020 และเปิดซองค่าตอบแทน้
พร้อมประกาศผลคะแน้น้สูงสุดใน้วัน้ท่ี 27 
ม.ค. 2020

ลดค่า Landing Fee 50% ไมก่ระทบต่อราย
ได้ของบริษัท
          
AOT ได้มีโครงการกระตุ้น้ตลาดด้าน้การบิน้
และการท่องเท่ียวไทยระยะสั้น้ โดยให้สว่น้ลด
ค่าบริการขึ้น้ลงอากาศยาน้ (Landing Fee) 
ของเครื่องบิน้เชา่เหมาล�า 50% ของอัตรา
ปกติ แก่เท่ียวบิน้เชา่เหมาล�าระหว่างประเทศ 
(International Chartered Flight) เพื่อ
การขน้สง่ผู้โดยสาร ท่ีมาท�าการบิน้ ณ ท่า
อากาศยาน้ ท้ัง 6 แหง่ของ AOT มีระยะเวลา
โครงการ 5 เดือน้ เริ่มต้ังแต่ 1ธ.ค. 2019 - 30 
เม.ย. 2020
          
จากประเด็น้ดังกล่าว เรามองว่าไมไ่ด้สง่
ผลกระทบต่อรายได้ของ AOT อยา่งมีน้ัยยะ
ส�าคัญเน้ื่องจากเท่ียวบิน้เชา่เหมาล�าระหว่าง
ประเทศท่ีผา่น้ท่าอากาศยาน้ของ AOT น้ั้น้มี
จ�าน้วน้ท่ีน้้อยมากเทียบกับเท่ียวบิน้ท้ังหมด 
ท้ังน้ี้ ถึงแม้ว่ารายได้ใน้สว่น้ Lading Fee อาจ
จะลดลง แต่บริษัทก็จะมีรายได้จากจ�าน้วน้
ผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้น้ และจ�าน้วน้เท่ียวบิน้เชา่
เหมาล�าเพิ่มขึ้น้เชน่้เดียวกัน้ 

          น้ฤดม มุจจลิน้ทร์กูล 
          เลขทะเบียน้น้ักวิเคราะห์: 050890
          E-mail: naruedom@trinitythai.com



สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนคลับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ทุกท่าน  พร้อมขอต้อนรับเข้าสู่เดือน
สุดท้ายของปี 2562 กันแล้ว ซึ่งช่วงนี้บ้านเราอากาศหนาว เรียกได้ว่าเป็นเป็นลมหนาว
ที่พัดผ่านเข้ามาอย่างจริงจังเพราะท�าให้ชาวกรุงเทพฯ ได้สัมผัสอากาศหนาวกันอย่าง
เต็มที่   ยังไงแล้วทีมข่าวหุ้นอินไซด์ก็ขอให้คุณผู้อ่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันเข้าไว้

นะคร้า.... 
 ส่วนภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ส�าหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,590.59 จุด ลดลง 0.7% จากส้ินเดือนก่อน แต่เพ่ิมขึ้น 1.7% จากส้ินปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย
ต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 52,799 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อน ผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 7,721 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ใน

เอเชีย

ด้านนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย
ว่า ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยด้วยมูลค่าที่ลดลง
จากเดือนก่อน ในขณะที่ ผู้ลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิมากขึ้นในตลาดอาเซียนส่วนใหญ่ 
และ SET Index ปรับตัวลดลงน้อยที่สุดใน
อาเซียนซึ่งเป็นผลจากการปรับน�้าหนักหุ้นใน 
MSCI Global Standard Index ในเดือน
พฤศจิกายน โดยจ�านวนหลักทรัพย์ไทยเพ่ิม
ขึ้น 3 หลักทรัพย์ ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากกว่าตลาด
อาเซียนอื่นส่งผลให้ไทยมีจ�านวนหลักทรัพย์
ใน MSCI สูงที่สุดในอาเซียน  ขณะที่ ใน

เดือนพฤศจิกายน 2562 ผู้ลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 7,721 ล้าน
บาท ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน  ส่วนมูลค่า
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai 
ในเดือนพฤศจิกายน  2562 อยู่ที่ 52,799 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 27% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 
ด้าน Forward และ Historical P/E 
ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือน
พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ระดับ 17.1 เท่า 
และ 19.5 เท่าตามล�าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 
14.7 เท่า และ 15.7 เท่าตามล�าดับ  และ 
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือน

พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ระดับ 3.16% สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของ ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย
ซึ่งอยู่ที่ 2.92%

ตลท.ระบุด้วยว่า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดรวมของ SET และ mai ณ ส้ินเดือน
พฤศจิกายน  2562 อยู่ที่ 17 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 5.1% จากส้ินปี 2561 ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางของดัชนี  รวมทั้ง ในช่วง 11 
เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการระดม
ทุนในตลาดแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 
80,370 ล้านบาท

ลมหนาว....



"จง ดิลกสมบัติ"  บิ๊กบอส SAMTEL ประกาศข่าววดีรับลม
หนาว ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสาขา โดยธนาคารออมสิน “ธนาคาร” 
ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ือสาร
สาขา ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาเพ่ือพาณิชย์ ว่า
บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็ นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอรา
คาต�่าสุดเป็นเงินทั้งส้ิน 984.96 ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

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

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ากัด (มหาชน) UREKAได้การรับร
องเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย กล้องวงจรปิดภายใต้แบรนด์ 
”AVTECH” ในประเทศไทย ส�าหรับการเป็นตัวแทนจัด
จ�าหน่ายจะท�าให้บริษัทฯเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ และสร้าง
รายได้ให้เติบโตในอนาคต 
 

 บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) ได้รับเงินจากการเพ่ิมทุน RO รวม  
230.24 ล้านบาท "คณาวุฒิ วรรทนธีรัช" แม่ทัพ  NEX เผยน�า
เงินเพ่ิมทุน RO ไปลงทุนให้เช่ารถบัสโดยสารจ�านวน 130 ล้าน
บาท ส่วนที่เหลือน�าไปใช้หนี้ 50 ล้านบาทและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการจ�านวน 50.24 ล้านบาท มั่นใจก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม
รถบัสโดยสาร ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน
อนาคต

อ ส่ง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) (“TTTBB”)  บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง“Business Cooperation 
Framework” (“MOU”) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (“ดีแทค”) เพ่ือร่วม
เป็น StrategicPartner ให้บริการลูกค้าบนโครงข่าย Fixed Broadband ของ 
TTTBB และโทรศัพท์มือถือของดีแทค ให้สามารถเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ได้แบบไม่มีขีดจ�ากัด การร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นจุดแข็งที่แต่ละฝา่ยมีอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการท าธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยจะเป็นการท�าโปรโมชั่นร่วมกันทั้ง
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โทรศัพท์มือถือ WiFi บริการ OTT และ Content ต่างๆ 
เพ่ือให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่ดีในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวกที่มากขึ้น
จากการใช้บริการผ่านช่องการให้บริการจากทั้งสองบริษัท โดย การร่วมมือในครั้ง
นี้จะเป็นการเพ่ิมโอกาสส�าหรับธุรกิจใหม่ๆ ช่วยเพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้ให้
แก่บริษัทฯ ในอนาคต ทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายบริการที่ร่วมมือ
กันไปยังฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหชน) CENTEL ให้ 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ากัด หรือ CRG ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น 100% ด�าเนินการลงทุน ในบริษัท กรีนฟูด๊ 
แฟคเทอรี่ จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ Salad 
Factory ด้วยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 55,700 หุ้น 
แและมีซื้อหุ้นเพ่ิมทุนอีก 41,200 หุ้น ภายหลังจากการเพ่ิมทุน
แล้ว CRG จะถือหุ้นใน กรีน ฟูด๊ ทั้งส้ิน 96,900 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่้วน 51% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด   ด้วยมูลค่าลงทุนประมาณ 
137 ล้านบาท

  

"รังสี ทีปกรสุขเกษม" ขุนศึก ออกมาSMART ส่งซิกรายได้ปี62 
โตทะลุเป้า 10% พร้อมพลิกมีก�าไรในรอบ 4 ปี หลัง ขยายช่อง
ทางจ�าหน่ายสินค้าไปยังโมเดิร์นเทรด พร้อม ตั้งธงปี63 รายได้
โต10% ตามโครงการในพ้ืนที่ EEC ขยายตัวต่อเนื่อง

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) TQM ออกโรงชี้แจง ตามที่ได้
ปรากฎข่าวตามส่ือต่างๆ ว่าบริษัทฯ มีแผนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้โดยการแบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้นั้น บริษัทฯ ขอ
เรียนชี้แจงว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ยังมิได้มีวาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้เข้าพิจารณา 
และบริษัทฯ ไม่เคยชี้แจงข่าวใดๆ เกี่ยวกับกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้จากเดิม

  

ผู้จองซื้อหุ้น BAM มีเฮ ข่าวดีเพียบ ราคาจองซื้อปิดที่ราคาสูงสุด 
17.50 บาท นักลงทุนสถาบันทั้งไทยเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
แว่วๆ มาจากวงในนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ชื่อคุ้นหูฟงัแล้วร้องอ๋อมา
กันพร้อมหน้าพร้อมตาผู้ถือหุ้นเดิมอย่าง FIDF กอดหุ้นแน่นคอนเฟริ์ม
ไม่ขายหุ้นหลัง IPO เงินปันผลปีหน้ามาเยอะตามนัดแน่ๆ

ส่วนบมจ. วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN  ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ ภาย
ใต้แบรนด์ “ คุณาลัย ” เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 1.10 บาท  แต่งตั้ง บล. เอเชีย 
เวลท์ เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย  และรับประกันการจัดจ�าหน่าย ขณะที่  บล. เค
ทีบี (ประเทศไทย) และ บล. เอเอสแอล เป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จ�าหน่าย เตรียมเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 3-4 และ 6 ธันวาคมนี้ พร้อมลงสนาม
เทรด mai วันที่ 17  ธันวาคมนี้ ด้าน CEO KUN “ประวีรัตน์ เทวอักษร” ประกาศ ชู 
จุดแข็งการสร้างเมือง แบบป่าล้อมเมือง ปักธงท�าเลทองย่านบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ศูนย์กลางของแหล่งที่อยู่อาศัย ในโซนกรุงเทพฝ่ังตะวันตกภายใต้แนวคิด 
“สุขใจอยู่บ้านชานเมือง” ระบุเตรียมพัฒนาและขยายโครงการให้ครบ 4 ทิศ รอบ
กรุงเทพมหานคร (เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก) เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้น�าอันดับ
หนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพ่ือขายในเขตปริมณฑล 












