




ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยยุบ "พรรคไทยรักษาชาติ" 
พร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค ห้ามลงสมัครเลือกตั้ง - ตั้ง
พรรคใหม่ - บริหารพรรคอื่น เป็นเวลา 10 ปี ถือเป็นไปตามคาด 
ประเทศไทย ตอนนี้ เข้าสู่โค้งสุดท้าย การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น วัน

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม จากนั้น คงจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ มาสานงานต่อ เพ่ือพัฒนาให้ประเทศ
ชาติ มีความก้าวหน้า บรรยากาศประชาธิปไตย มาเยือน สีสันการเมือง คงมากกว่าเดิม ตลาดหุ้นไทย คง
เป็นกระจก สะท้อนในสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างเป็นอย่างดี
 
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET INDEX) ปิดที่ 1,653.48 จุด เพ่ิมขึ้น 5.7% 
จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ 
SET และ MAI ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 46,771 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากเดือนก่อนโดยผู้ลงทุน
สถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 308,876 
สัญญา ซึ่งลดลง 10.9% จากเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก SET50 INDEX FUTURES และ SET50 
INDEX OPTIONS
 
เดือนมีนาคม 2562 ภาพรวมๆ คงทรงๆเทียบกับกุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่เดือนเมษายน 2562 อากาศ
ร้อน ภัยแล้งเกิด ต้อนรับรัฐบาลที่มาจากการเลือก ด้วยปัจจุบันนี้ น�้าในเขื่อนทั่วประเทศลดลง ซึ่งคงส่ง
ผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ส�าหรับนักลงทุน ก็คงดิ้นรนกันต่อไป ขอให้ชนะใน
เกมหุ้นทุกคน (อยู่เฉยบางครั้ง ก็ชนะได้....)

 ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบริหาร

เลือกตั้ง



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) ADVANC

ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2019 เดินหน้า
น�าศักยภาพจากเทคโนโลยี DIGITAL 
INTELLIGENT ในรูปแบบ PLATFORM 
ท่ีพร้อมเป็นรากฐานให้เกิด 
INNOVATION และ DIGITALIZATION 
แก่ประเทศไทย 

วิสยัทัศน์ วิชั่น ขององค์กร ของผูบ้รหิารระดับสงู เป็นเรื่องส�าคัญ โดยจะเป็นการชีน้�าถึง
การเจรญิเติบโต แมกกาซนีหุน้อินไซด์  รายเดือน ขอเสนอวิสยัทัศน์ 2019 ของ 4 บรษัิท

จดทะเบยีนมเีน้ือหาน่าสนใจดังนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด (มหาชน) AP
ปีนี้ เปิดตัว 3 ธุรกิจใหมน่อกธุรกิจอสัง
หาฯ อยา่งสมภาคภูมิ ได้แก่ SEAC (เอ
สอีเอซี) VAARI (วาริ) และ CLAYMORE 
(เคลย์มอร์) มุง่สร้างความได้เปรียบใน
การแขง่ขัน เท่าทันความเปล่ียนแปลง
ของโลกและการเติบโตท่ียั่งยืน ต้ังเป้า
ภายในปี 2565 ท้ัง 3 ภาคธุรกิจใหมจ่ะมี
สว่นชว่ยผลักดันรายได้รวมของเอพีให้
เติบโตแบบก้าวกระโดดแตะหลัก 60,000 
ล้านบาท

บริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ GULF
ต้ังเป้าหมายรายได้ในปี 2562 มี
แนวโน้มเติบโตแตะระดับ 33,000 
ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมีรายได้รวม
อยูท่ี่ 20,095 ล้านบาท เนื่องจาก
การบริษัทฯได้มีการรับรู้รายได้
เต็มปีของโรงไฟฟ้าท่ีได้มีการ
จ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบเชิงพาณิชย์ 
(COD) ในปี 2561 ท้ังหมด 8 
โครงการ และในปีนี้บริษัทฯจะ
มีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าท่ี
เตรียม COD เพิ่มอีก 6 โครงการ 
ก�าลังการผลิตรวมประมาณ 638 
เมกะวัตต์ (MW)

บมจ.ผลิตไฟฟา้ หรือ เอ็กโก 
กรุ๊ป EGCO
ปี 2562 เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความส�าคัญกับการสร้าง
ความเติบโตอยา่งยั่งยืนให้กับองค์กรและสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีอยา่งต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย
การแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่ง
เป็นความเชี่ยวชาญ 

ท้ังโรงไฟฟ้าท่ีใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน และแสวงหาโอกาสการ
ลงทุนในธุรกิจใหมท่ี่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลัก







































GUNKUL ตั้งเป้ารายได้ 5 ปี (62-66) โตเฉลี่ยปีละ 25% 
พร้อมเดินสู่เป้าคว้า PPA แตะ 1,000 MW - เคาะแผนรุกลงทุนโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม ราว พ.ค.นี้

GUNKUL ต้ังเป้ารายได้ 5 ปี ( 62-66) โตเฉล่ียปี
ละ 25% พร้อมเดินสูเ่ป้าคว้า PPA แตะ 1,000 
MW จากปัจจุบัน 550 MW เคาะแผนรุกลงทุน
โซลาร์ฟาร์มเวียดนาม ราว พ.ค.นี้

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสยั กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
GUNKUL เปิดเผยในงานสัมมนาหุ้นอินไซด์ว่า 
บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ 5 ปี ( 2562-2566) เติบโต
เฉล่ียปีละ 25% พร้อมวางเป้าหมายว่าภายใน
ปี 2564 จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในมือ
เพิ่มเป็น 1,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 550 
เมกะวัตต์

ส�าหรับปีนี้บริษัทฯคาดว่ารายได้มีแนวโน้ม
เติบโตแตะ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก
การขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 
ธุรกิจรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม 
(EPC) โดยบริษัทฯได้มีการเตรียมท่ีจะเข้า
ประมูลงานโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเล โดย
บริษัทฯได้รว่มมือกับ PysMian เข้ายื่นประมูล
งานโครงการดังกล่าว ท้ังหมด 3 โครงการ ได้แก่ 
เกาะเต่า มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท, 
เกาะสมุย มูลค่า 2,300 ล้านบาท และเกาะ
ปันหยี มูลค่า 140 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯคาดหวัง
ว่าจะมีโอกาสได้รับงานดังกล่าวอยา่งน้อย 1 
โครงการ เนื่องจากพันธมิตรของบริษัทฯมีความ
แข็งแกรง่ และเป็นผู้น�าการผลิตสายเคเบิ้ล
อันดับหนึ่งของโลก และการประมูลครั้งนี้มีคู่
แขง่ประมาณ 3-5 ราย

ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังเตรียมรู้ผลการประมูล
โครงการไฟเบอร์ออฟติกลงดินในกรุงเทพ ซึ่ง
บริษัทฯคาดว่าจะได้รับงานมูลค่ารวมกว่า 
4,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการประกาศผลดังกล่าว
ในชว่งปลายเดือนเมษายนนี้ และบริษัทฯยัง
เตรียมเข้ารว่มประมูลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
อีกมูลค่ารวมราว 2 หมื่นล้านบาท โดยคาดหวัง
ว่าจะได้งานราว 10% เป็นงานของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต (กฟผ.) และการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
(กฟภ.) ซึ่งจะทยอยการรู้ผลประมูลอยา่งต่อ
เนื่อง

ดร.สมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทฯจะมี
รายได้จากธุถรกิจ EPC เข้ามาประมาณ 3,000 
ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯมีมูลค่างานใน
มือ (Backlog) ประมาณ 2,000 ล้านบาท แบง่
เป็นโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 กิกะวัตต์ 
(KV) จ�านวน 400 ล้านบาท,โครงการปรับปรุง
ระบบจ�าหนา่ยเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน จ�านวน 1,150 
ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสายสง่ระบบ 115 
KV Loop Line จ�านวน 115 ล้านบาท และ
โครงการก่อสร้าง Solar Rooftop จ�านวน 300 
ล้านบาท โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถทยอย
รับรู้รายได้ในปีนี้ ประมาณ 1,600 ล้านบาท

ส�าหรับธุรกิจพลังงานทดแทนในปีนี้ บริษัทฯ
คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท มา
จากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าท่ีเตรียมเดิน
เครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มอีก
ประมาณ 130-150 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งจะมา
จาก โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิ
มิตสึ ประเทศญี่ปุ่น ก�าลังการผลิต 40.4 เมกะ
วัตต์ , โครงการ CPF Solar Rooftop ขนาด
ก�าลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ , โครงการโซลา
ฟาร์มท่ีประเทศมาเลเซีย ท่ีถือหุ้นราว 70% มี
ก�าลังการผลิตรวมประมาณ 37 เมกะวัตต์ ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถจ�าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ และโครงการโรงไฟฟ้า
อ่ืนๆอีกประมาณ 30 เมกะวัตต์ โดยจะสง่ผลให้
ภายในสิ้นปี 2562 บริษัทฯจะมีก�าลังผลิตไฟฟ้า
ท่ี COD แล้วกว่า 500-520 เมกะวัตต์

"ผลการด�าเนินงานในปีนี้เราจะไมม่ีผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนเหมือนปีก่อนอีกแล้ว ดัง
นั้นไตรมาสท่ี1 ปีนี้ก็จะเป็นบวกและเห็นความ
แตกต่างจากปีท่ีแล้วค่อนข้างมาก โดยปีนี้เรา
ต้ังเป้ารายได้แตะ 8,000 ล้านบาท หรือ โต 
25% ซึ่งตรงนี้จะมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีจะ 
COD เพียงอยา่งเดียว แต่ถ้ารวมรายได้จาก
ธุรกิจ EPC ไปด้วยในปีนี้ถ้าเราชนะการประมูล
มาสัก 1-2 โครงการ ก็มีลุ้นว่ารายได้มีสิทธิ์แตะ 
10,000 ล้านบาทได้ ท้ังนี้ก็ขึ้นกับการสง่มอบ
และการรับรู้Backlog ด้วย" ดร.สมบูรณ์ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีความสนใจท่ีจะลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะ
ในประเทศเวียดนาม ท่ีคาดว่าบริษัทฯจะเข้าไป
ศึกษาอีกครั้งหลังเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจาก
ปัจจุบันท่ีประเทศเวียดนามค่อนข้างมีอุปสรรค
จากการภาระความเสี่ยงท่ีรัฐบาลเวียดนามมี
มาตรการก�าหนดให้สร้างโรงไฟฟ้าให้เสร็จก่อน 
1 มิถุนายน ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องให้ภาระความ
เสี่ยงดังกล่าวหมดไปก่อน พร้อมกันนี้บริษัทฯยัง
คงมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศมาเลเซีย
เพิ่มอีก เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีนโบายจะมี
การเปิดประมูลโรงไฟฟ้ามากขึ้น โดยปัจจุบัน
บริษัทฯได้มีการเข้าลงทุนโครงการโซลาฟาร์ม
ท่ีประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นประมาณ 70% มี
ก�าลังการผลิตรวมประมาณ 37 เมกะวัตต์ แล้ว 
1 โครงการ

"โอกาสการลงทนุของเรายงัมอีกีมากใน
อนาคต โดยเราได้มคีวามสนใจทีจ่ะเขา้ไปดู
ในเวยีดนามด้วย แต่ต้องรอใหห้มดภาระความ
เสีย่งจากการทีม่มีาตรการก�าหนดใหส้รา้ง
โรงไฟฟา้ใหเ้สรจ็ก่อนเดือนมิถนุายนนีก่้อน 
และในมาเลเซยีเราก็ มองว่ามโีอกาส เพราะ
จะมกีารเปิดบดิเพิ่ม รวมถึงในประเทศแผน 
PDP ล่าสดุทีเ่พิ่งออกมาก็มโีซลารป์ระมาณ 
10,000 MW บวกกับมเีสรรูีฟท้อปอกี เราก็
เชื่อว่าจะมกีารเปิดประมูลปีนี ้หรอืต้นปีหน้า" 
ดร.สมบูรณ์ กล่าว

อนึ่ง บริษัทและบริษัทยอ่ยยังได้แจ้งผล
การด�าเนินงานงวดปี 2561 (สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย พบ
ว่ามีผลก�าไรสุทธิ 1,178.41 ล้านบาท เทียบกับ
งวดเดียวกันกับปีก่อนมีก�าไรสุทธิ 660.39 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 518.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 78.44 เนื่องจากกลุ่มบริษัท ฯ มีรายได้
รวมเท่ากับ 6,460.89 ล้านบาท เทียบจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 4,913.48 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 1,547.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.49 โดย
แบง่เป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจ�านวน 
2,028.24 ล้านบาท และรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าและสว่นเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจ�านวน 
2,929.75 ล้านบาท



NER ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 20% แตะ 1.35 หมื่นลบ. - 
พร้อมคาดอัตราก�าไรสุทธิไม่ต�่ากว่า 5% 

หลังราคายางฟื้ นตัว - ออเดอร์หนุนเพียบ

นายชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท นอรท์อสี รบัเบอร ์
จ�ากัด (มหาชน) หรอื NER เปิดเผย
ว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต 
20% หรือแตะท่ีระดับ 13,500 ล้านบาท 
จากปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 10,084.01 ล้าน
บาท ขณะท่ีบริษัทฯ จะผลักดันอัตรา
ก�าไรสุทธิในปี2562 เพิ่มขึ้นมาท่ีระดับ 
5% จากปี 2561 

ท่ีมีอัตราก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 4.82% หลัง 
ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้
บริษัทฯประเมินราคายางจะฟื้ นตัวขึ้นมา
อยูท่ี่ 50 บาท/กิโลกรัม หลังจากปีท่ีผา่น
มาราคาปรับตัวลดลงไปอยูท่ี่ 45 บาท/
กิโลกรัม โดยปัจจุบันราคายางปรับตัวขึ้น
มาอยูท่ี่ 47 บาท/กิโลกรัมแล้ว ประกอบ
กับริษัทฯ ยังไดับรับค�าสั่งซื้อสินค้าอีก
จ�านวนมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯมีออร์เด
อร์จากลูกค้ารายเก่ากว่า 22,000 ตัน

ขณะเดียวกันการท่ีภาครับฯ ผลักดันราคา
ยางให้สูงขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีเรง่ให้
ลูกค้ารีบซื้อยางก่อนท่ีราคาจะปรับตัวสูง
ขึ้นเชน่กัน

" ส�าหรบัราคายางทีท่ีผ่นัผวนเราได้
ท�าการ Oder Matching ด้วย ซึง่เป็น
วิธปี้องกันความเสีย่งเรื่องราคายาง
ทีผ่นัผวน โดยบรษัิทฯจะขายสนิค้า
ในปรมิาณทีใ่กล้เคยีงกับปรมิาณซื้อ
วัตถดิุบทีเ่ขา้มาในแต่ละวัน ท�าใหส้ต็
อก (ท้ังซื้อวัตถดิุบและสนิค้าส�าเรจ็รูป) 

เกือบท้ังหมดของบรษัิทฯมอีอรเ์ดอร์
รองรบัอยูแ่ล้ว ซึง่การป้องกันความ
เสีย่งดังกล่าวสง่ผลให ้INVENTORY 
มปีรมิาณสงูและเงินกู้ระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินค่อนขา้งสงู " นายชูวิทย ์
กล่าว

ส�าหรับปีนี้บริษัทฯคาดว่ายอดขาย
ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปจะเพิม่ขึ้นเปน็ 
262,800 ตัน จากปีก่อนท่ีท�าได้ 220,000 
แสนตัน หลังบริษัทฯได้ขยายก�าลังการ
ผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯได้ด�าเนิน
การสร้างโรงงานผลิตยางแผน่รมควัน
ผสม (RSS-CP)ซึ่งมีก�าลังการผลิตกว่า 
60,000 ตัน/ปี โดยมีมูลค่า 40 ล้านบาท 
และปัจจุบันโรงงานดังกล่าวได้ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย 
และจะเริ่มด�าเนินการติดต้ังเครื่องจักรให้
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเดือน
เมษายน 2562 บริษัทฯจะเริ่มด�าเนินการ
สง่สินค้าล็อตแรก จ�านวน 2,000 ตัน ให้
แก่ลูกค้าท่ีประเทศจีน 3 ราย 

ขณะท่ีบริษัทฯต้ังเป้าสิ้นปี 2562 จะ
สามารถสง่ยางแผน่รมควันผสม ได้ 
30,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีแผนท่ี
จะเดินทางไปเจรจากับลูกค้ารายใหม่
ในประเทศจีนชว่งกลางเดือนมีนาคมปี
นี้เพิ่มอีก 3 ราย และจะก�าหนดสง่ยาง
ล็อตแรกก่อน จ�านวน 100-200 ตัน และ
ถ้าหากแผน่ยางของบริษัทฯสามารถ
ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทฯก็จะท�า
สัญญารายซื้อท่ีรายละ 2,000-3,000 ตัน 
นอกจากนี้บริษัทฯยังต้ังเป้าสง่ออกแผน่

ยางรมควันในปี 2563 ไว้ท่ี 60,000 ตัน 
ด้วยเชน่กัน

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป จ�านวน 
262,800 ตัน ท่ีต้ังเป้าไว้ในปีนี้ แบง่
สัดสว่นเป็นยางแผน่ลมควัน (RSS)
ประมาณ 65,220 ตัน หรือคิดเป็น
สัดสว่น 25% จากปี 2561 มียอดขายอยู่
ท่ี 70,118 ตัน และมาจากยางแผน่รม
ควันผสม (RSS-CP) ประมาณ 23,280 
ตัน หรือคิดเป็นสัดสว่น 9% จากปี 2561 
ไมม่ีการผลิต รวมท้ังจากยางอัดแท่ง 
(STR) ประมาณ 73,840 ตัน หรือคิดเป็น
สัดสว่น 28% จากปี 2561 มียอดขาย
อยูท่ี่ 72,871 ตัน และยางอัดแท่งผสม 
(TSR-CP) ประมาณ 100,460 ตัน หรือ
คิดเป็นสัดสว่น 38% จากปี 2561 มียอด
ขายอยูท่ี่ 73,365 ตัน

ส�าหรับความคืบหน้า โรงงานยางอัด
แท่ง (STR 20) ซึ่งมีก�าลังการผลิตกว่า 
172,800 ตันต่อปี มูลค่า 456 ล้าน
บาท ปัจจุบันบริษัทฯได้ท�าการซื้อท่ีดิน
เรียบร้อยและอยูร่ะหว่างปรับหน้าดิน 
ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการตอกเสาเข็ม
โรงงานชว่งเดือนมีนาคม 2562 และ
ติดต้ังเครื่องจักรในชว่งเดือน สิงหาคม 
2562 และสามารถด�าเนินการผลิตได้
ต้นปี 2563 ท้ังนี้เมื่อรวมก�าลังการผลิต
จากโรงงานท้ัง 2 แหง่ สง่ผลให้ปี 2563 
บริษัทฯจะมีก�าลังการผลิตยางพารา
แปรรูปขั้นต้นเพิ่มเป็น 465,000 ตันต่อปี



TMILL อวดผลงานปี 2561 กวาดราย
ได้ 1,399.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% 
ขณะท่ี ก�าไร 106.60 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 1.05% ระบุเป็นผลงานเป็นท่ีนา่
พอใจ จ่อจ่ายเงินปันผล 0.15 บาท/หุ้น 
พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 2562 เตรียม
เพิ่มก�าลังการผลิตจาก 70% เป็น 80% 
และเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยหุน่ยนต์ 
ตอบโจทย์ยุคIndustry 4.0 อีกท้ังเดิน
หน้าขยายตลาดภาคเหนือ - อีสาน หวัง
ขยายฐานลูกค้าเพิ่มต่อเนื่อง

 

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในงวดปี 
2561 (1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 61) บริษัทฯ 
มีรายได้รวม 1,399.79 ล้านบาท แบง่
เป็นรายได้จากการขายแป้ง 1,205.09 
ล้านบาท และรายได้จากการขายร�า 
194.70 ล้านบาท เติบโตขึ้น 7.4% เมื่อ
เทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมีราย
ได้รวม 1,303.30 ล้านบาท และมีก�าไร
สุทธิปี 2561 จ�านวน 106.60 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นการปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น 1.05 % โดยผลประกอบ
การท่ีเติบโตท้ังในแง่รายได้และก�าไร 
เป็นผลมาจากการเพิ่มก�าลังการผลิต
จาก 67% ในปี 2560 มาเป็น 70% ในปี 

2561 รวมถึงการสง่มอบสินค้าท่ีเป็นไป
ตามก�าหนด และมียอดสั่งซื้อใหมเ่พิ่ม
มากขึ้น

 "ถึงแม้ว่า ปี 2561 ทีผ่า่นมา ต้นทนุ
การขายของเราจะเพิ่มขึน้จากปีก่อน
หน้าประมาณ 100 ล้านบาท อกีท้ังใน
ธุรกิจโรงโม่แป้งสาลยีงัมกีารแขง่ขนัที่
รุนแรง แต่บรษัิทฯ ยงัคงสถานะรายได้
และก�าไรทีเ่ติบโตขึน้อยา่งต่อเน่ือง ซึง่
เป็นผลมาจากการเพิ่มก�าลังการผลิต
และขยายฐานลกูค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพิ่ม
มากขึน้น่ันเอง"

 ท้ังนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรจากผล
ประกอบการของปี 2561 เพื่อจ่าย
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล วันท่ี 20 มีนาคม 
และจ่ายปันผลวันท่ี 24 พฤษภาคม นี้ 
ซึ่งในปี 2561 ได้มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาทต่อหุ้น 
ท�าให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลไปท้ัง
สิ้น 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผล
ตอบแทนถึง 10% เมื่อเทียบกับราคา
หุ้น ณ ปัจจุบัน

 ด้านแผนธุรกิจในปี 2562 นี้ บริษัท

ต้ังเป้ารายได้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 10% 
จากปีก่อน โดยจะเน้นเพิ่มยอดขายท้ัง
กับลูกค้ารายเดิมและขยายฐานลูกค้า
ใหมใ่ห้ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SME) ในพื้นท่ีภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
บริษัทฯ มองว่ายังคงมีโอกาสเติบโตได้
อีกมาก 

โดยมีแผนงานท่ีจะพัฒนาบุคลากร
และทีมงานฝ่ายขายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว ขณะ
เดียวกัน ในด้านการผลิต บริษัทฯ ต้ัง
เป้าเพิ่มก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 10% 
จากเดิมปี 2561 มีก�าลังการผลิตเฉล่ีย
ท้ังปีอยูท่ี่ 70% เป็น 80% เพื่อรองรับ
ค�าสั่งซื้อท่ีคาดว่าจะสูงขึ้นในปีนี้ ซึ่ง
นโยบายนี้จะท�าให้ต้นทุนการผลิตโดย
รวมลดลง และจะสง่ผลให้มีอัตราก�าไร
สุทธิเพิ่มขึ้นในอนาคต

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะลงทุน
ติดต้ังหุน่ยนต์ (Robot) ในเฟสท่ี 2 เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตในสว่นของการ
รอ่นแป้ง หลังจากท่ีได้ใช้หุน่ยนต์เฟส
แรกในสว่นของการจัดการคลังสินค้า
ไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการ
ติดต้ังได้ประมาณไตรมาส 2/62 คาด
ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายใน
ไตรมาส 3/62

TMILL กางแผนปี 62 ป้ัมรายได้พุ่ง 10%

อัพก�าลังการผลิตแตะ 80%



PSTC วางเป้ารายได้ปี 62 โต 20% 
เหตุ 3 ธุรกิจหลัก ออกแรงดัน

PSTC วางเป้ารายได้ปี 62 โต 20% รับ

แรงหนุน 3 ธุรกิจหลักโตหนุน แย้ม 

"บิ๊กแก๊ส" เจรจาขายหุ้น ไทย ไปป์ไลน์ 

เน็ตเวิร์คฯ เพิ่ม คาดสรุป Q2/62 เผย

ปลาย มี.ค. นี้ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 

5.6 Mw คาดสง่ บิ๊กแก๊ส เข้าเทรดใน 

SET ชว่งต้นปี 63 ตามแผน

 

นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ 

บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 

(PSTC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ต้ังเป้า

รายได้รวมปี 2562 เติบโต 20% เมื่อ

เทียบกับปี2561 ตามการเติบโตของ 

3 ธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ

ออกแบบและจ�าหนา่ยติดต้ัง ระบบ

ส�ารองไฟฟ้า ธุรกิจออกแบบติดต้ัง

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Power 

energy management) ซึ่งบริษัทฯ 

คาดว่าธุรกิจออกแบบติดต้ังระบบ

ไฟฟ้าจะเติบโต 15-20% โดยบริษัทฯ 

มีแผนเข้าประมูลงานออกแบบติด

ต้ังระบบไฟฟ้าอยา่งต่อเนื่อง สว่น

โครงการท่ียื่นประมูลไปแล้ว เชน่  งาน

ของรัฐวิสาหกิจ มูลค่า 342 ล้านบาท 

คาดว่าชว่งปลายเดือนมี.ค.นี้ จะรู้ผล

การประมูล 

 

ด้านธุรกิจจ�าหนา่ยไฟฟ้าจากโรง

ไฟฟ้าพลังงานทดแทน vspp และ 

spp ปลายเดือนมีนาคมนี้ จะจ�าหนา่ย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มอีก 

5.60 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันท่ีจ่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD) ไป

แล้ว 30 เมกะวัตต์ ท�าให้บริษัทฯ จะมี

ก�าลังการผลิตรวม36 เมกะวัตต์ โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

หรือPPA อยูป่ระมาณ 70 เมกะวัตต์ 

ขณะท่ีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน Privat 

PPA ก�าลังผลิต 20 เมกะวัตต์ โดย

เตรียมงบลงทุน 500 ล้านบาท เพื่อ

รองรับการลงทุนดังกล่าว พร้อมต้ัง

เป้า3 ปี จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 100 

เมกะวัตต์

 

ขณะท่ีธุรกิจจ�าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ 

LPG, CNG และ LNG ภายใต้การ

ด�าเนินการของ บริษัทบิ๊กแก๊ส 

เทคโนโลยี จ�ากัด หรือ BGT ซึ่งเป็น

บริษัทยอ่ย ท่ี PSTC ถือหุ้น 51% โดย

บิ๊กแก๊ส ต้ังเป้าปริมาณขายปี2562 

เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน

 

สว่นความคืบหน้าการน�า บริษัท บิ๊ก

แก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (BIGGAS) 

เข้าตลาดหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้

แต่งต้ัง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงิน (FA) ซึ่งตามแผน

ต้ังเป้าน�าบิ๊กแก๊สเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( 

SET ) ในชว่งต้นปี 2563

 

นายภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท บิ๊ก

แก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (BIGGAS) มี

แผนจะขายหุ้นของบริษัท ไทยไปป์

ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (TPN) ประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนสง่น�ามันโดยระบบ

ขนสง่ทางท่อเพิ่มเติม จากก่อนหน้าท่ี

ได้ขายหุ้น TPN ไปในสัดสว่น 8% 

อยา่งไรก็ตามคาดว่าจะได้ข้อสรุปใน

การขายหุ้นดังกล่าว ในไตรมาส2/62



ZEN ต้ังเป้ารายได้ปี 62โต 15 - 20% 
ทุ่ม 230 ลบ. ปูพรมขยายสาขา

ZEN ต้ังเป้าปี 62 ดันรายได้เติบโต 15 - 20% 

พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ ท�าก�าไรท่ีดีขึ้น หลัง

โชว์ผลการด�าเนินงานปี 61 ขยายตัวโดดเด่น ท�า

ก�าไรสุทธิ 140.2 ล้านบาท พุง่ขึ้น 71.4% ขณะ

ท่ีรายได้รวมท�าได้ 2,964.7 ล้านบาท เติบโตได้

ดี จากการรุกขยายสาขาใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง บุก

ธุรกิจเดลิเวอรี่ ปรับกลยุทธ์การบริหารและยก

ระดับบริการเพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย ตลอดจนยอดขายร้านอาหารสาขา

เดิมท่ีเติบโตเฉล่ีย 4.7% 

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ ZEN กล่าวว่า บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายรายได้ปี 

2562 เติบโต 15 - 20% โดยวางแผนขยายสาขา

ร้านอาหารและเพิ่มรายได้จากธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

เชน่ ธุรกิจเดลิเวอรี่ ธุรกิจอาหารค้าปลีก ฯลฯ 

พร้อมท้ังเพิ่มขีดความสามารถการท�าก�าไรท่ีดี

ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการต้นทุน

และค่าใช้จ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังได้วางเป้าหมายระยะยาวในชว่ง 3 ปี

นับจากนี้ จะเพิ่มความสามารถท�าก�าไรให้อยูใ่น

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมอาหารโดยรวม

    

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนรวม

กว่า 230 ล้านบาท ส�าหรับใช้ในการขยายสาขา

ร้านอาหารท่ีบริษัทเป็นเจ้าของท้ังสาขารูปแบบ

เดิม และ สาขารูปแบบใหม ่(สาขาท่ีมีขนาดเล็ก

ลงและใช้เงินลงทุนลดลง) โดยคาดว่าจะเปิด

สาขาใหมท่ี่บริษัทเป็นเจ้าของเองในปีนี้เพิ่มขึ้น

ประมาณ 36 แหง่ รวมถึงใช้เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาสาขาเดิม และเพื่อพัฒนาระบบไอที ซึ่ง

จะสง่ผลชว่ยผลักดันรายได้และผลก�าไรของ

กลุ่มบริษัทให้เติบโตตามเป้าหมาย

 

"จากแผนงานของเรามั่นใจว่าจะสรา้งการ

เติบโตทีด่อียา่งต่อเน่ืองจากปี 2561 ทีม่กีาร

เติบโตอยา่งแข็งแกรง่ เน่ืองจากมธุีรกิจรา้น

อาหารทีห่ลากหลาย ท้ังอาหารไทย และญีปุ่่น 

มากถึง 12 แบรนด์ สามารถตอบสนองกลุ่มผู้

บรโิภคทีม่กี�าลังซื้อทกุกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม

บรษัิทได้ขยายการใหบ้รกิาร Delivery เพื่อ

เป็นการเพิ่มชอ่งทางใหกั้บผูบ้รโิภค" นายบุญ

ยง กล่าว 

นางยุพาพรรณ เอกสทิธิกลุ รองประธานเจ้า

หน้าทีบ่รหิารกลุ่มธุรกิจการเงินและบญัช ี

ZEN ผู้ด�าเนินธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส เปิดเผยถึงผล

การด�าเนินงานปี 2561 มีอัตราการเติบโตเป็น

ท่ีนา่พอใจท้ังในแง่ก�าไรสุทธิและรายได้ โดยมี

ก�าไรสุทธิ 140.2 ล้านบาท เติบโต 71.4% จาก

ปีก่อนอยูท่ี่ 81.8 ล้านบาท และมีรายได้รวม 

2,964.7 ล้านบาท เติบโต 17.9% จากปีก่อน

อยูท่ี่ 2,515.2 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้สูงสุด

นับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทฯ โดยมีปัจจัยการเติบโต

มาจากหลายสว่น ได้แก่ 1.ยอดขายร้านอาหาร

สาขาเดิมท่ีมีอัตราเติบโตเฉล่ีย 4.7% จากปีก่อน 

เนื่องจากมีการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ  ออกสู่

ตลาดอยา่งต่อเนื่อง 

รวมถึงการปรับกลยุทธ์การบริหารงานและ

ปรับปรุงการให้บริการท่ีดียิ่งขึ้น 2.รุกขยายสาขา

ใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง ท้ังสาขาท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ

และสาขาแฟรนไชส์ 3.รุกธุรกิจบริการจัดสง่

อาหาร (Delivery) และธุรกิจอาหารค้าปลีกท่ี

มีท้ังผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและอาหาร

พร้อมทานเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้

อยา่งครอบคลุม 4.การบริหารค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร (SG&A Expense) ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการปรับระบบ

โลจิสติกส์โดยเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการมือ

อาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

"หลังจากเราใชเ้วลากับการลงทนุเตรยีมความ

พรอ้มระบบบรหิารจัดการภายในองค์กรมาระ

ยะหน่ึง ก็เริม่เหน็ผลลัพธ์ในปีทีผ่า่นมา โดย

อัตราก�าไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 4.7% ต่อยอด

ขาย อยา่งไรก็ตามมั่นใจว่าบรษัิทฯ ยงัสามารถ

เพิ่มอัตราก�าไรทีด่ขีึน้อกีในอนาคต" นางยุพา

พรรณ กล่าว



CHAYO เปิดโรดแมปปี 62 ต้ังเป้ารายได้โตไม่ต�่ากว่า 15%   

CHAYO อวดผลงานปี 2561 มีก�าไร 85.43 
ล้านบาท เติบโต 47% ทะลุเป้าท่ีวางไว้ 
ก�าไรโตเกิน 10% จากปีก่อน รายได้รวม
อยูท่ี่ 255.65 ล้านบาท ด้านพอร์ตหนี้ด้อย
คุณภาพสิ้นสุดปี 2561 อยูท่ี่ 38,349 ล้าน
บาท เผยล่าสุดได้ใบอนุญาตการปล่อย
สินเชื่อ Nano และ Personal loan แล้ว 
เตรียมลุยปล่อยสินเชื่อในปลายไตรมาส 1 
นี้ “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” ซีอีโอ มองแนวโน้ม
ปี 2562 รายได้เติบโตไมต่�ากว่า 15% หลัง
ประกาศกลยุทธ์เชิงรุกในทุกธุรกิจ เตรียม
เงินลุยซื้อหนี้เข้าพอร์ตมาบริหารเพิ่ม 
พร้อมเดินหน้าธุรกิจปล่อยสินเชื่อเต็มสูบ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CHAYO ผู้ด�าเนินธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ท้ังท่ีมีหลักประกันและไมม่ีหลัก
ประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเรง่รัดหนี้สิน
และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิด
เผยว่า ผลประกอบการของบริษัทในงวด
ปี 2561 มีรายได้รวมอยูท่ี่ 255.65 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 49.67 ล้านบาท หรือ 24.11 
% และก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 85.43 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 46.69% (ทะลุเป้าหมายท่ีวางไว้ก�าไร
โตเกิน 10% จากปีก่อน) และอัตราก�าไรขั้น
ต้นอยูท่ี่ 64.13% และอัตราก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 
33.42%

“สาเหตทุีท่�าใหร้ายได้รวมและก�าไรสทุธิ
ในปี 2561ปรบัเพิ่มขึน้อยา่งมนัียส�าคัญ 
เน่ืองจากธุรกิจหลักซึง่ได้แก่ธุรกิจบรหิาร
สนิทรพัยห์รอืซื้อหนีด้้อยคณุภาพมาบริ
หาร โดยเฉพาะหนีท้ีม่หีลักประกันทีไ่ด้ซื้อ
ในปี 2560 และ 2561 ได้เริม่มกีารทยอย
ขายออกไปเพื่อสรา้งรายได้ใหบ้รษัิทฯ 

ประกอบกับยอดจัดเก็บของหนีท้ีไ่ม่มหีลัก
ประกันมกีารจัดเก็บเพิ่มขึน้และการตัด
ต้นทนุทีน้่อยลง สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มรีาย
ได้และก�าไรสทุธิ เติบโตขึน้อยา่งมนัีย
ส�าคัญ” นายสขุสนัต์ กล่าว

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ สามารถซื้อ
หนี้ได้ตามเป้าหมาย โดย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 
2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการซื้อหนี้แล้ว 
374.96 ล้านบาท มีมูลหนี้คงค้าง ณ สิ้น
ปี 2561 อยูท่ี่ 38,349 ล้านบาท แบง่เป็น
หนี้ท่ีไมม่ีหลักประกันประมาณ 35,181 
ล้านบาท และหนี้ท่ีมีหลักประกันประมาณ 
3,168 ล้านบาท

นายสุขสันต์ กล่าวถึงแผนธุรกิจในปี 
2562 บริษัทฯ ต้ังเป้ารายได้เติบโตไมต่�า
กว่า 15% โดยประเมินว่าตัวเลขหนี้ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ยังคงอยูใ่นระดับเดียว
กับปี 2561 ประกอบกับการประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีใหม ่หรือ TFRS 9 อาจ
สง่ผลให้กลุ่มสถาบันการเงินต้องเรง่ขาย
หนี้เสียหรือ NPL ออกมามากขึ้น ซึ่งเป็น
โอกาสท่ีดีของบริษัทฯ ท่ีจะได้เข้าไปลงทุน
ซื้อหนี้ NPL เข้ามาบริหาร ท้ังนี้ ในปี 2562 
บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์เชิงรุกในทุกธุรกิจ และ
ยังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักในการซื้อ
หนี้มาบริหารเป็นหลักเชน่เดิม ประกอบ
กับการรุกธุรกิจปล่อยสินเชื่อท่ีเพิ่งได้รับใบ
อนุญาตมาเป็นหลัก

บริษัทฯ ต้ังเป้าซื้อหนี้เข้ามาบริหาร
ประมาณ 10,000 ล้านบาท แบง่เป็นหนี้ท่ี
มีหลักประกัน 70 - 80% ไมม่ีหลักประกัน 
20 - 30% สว่นงบลงทุนวางไว้ท่ีประมาณ 
1,000 - 1,500 ล้านบาท แบง่เป็นซื้อหนี้

เข้ามาบริหารประมาณ 1,000 - 1,250 
ล้านบาท และอีกประมาณ 200 - 250 ล้าน
บาท ใช้ส�าหรับธุรกิจปล่อยกู้ โดยแหล่งเงิน
ลงทุนมาจากการออกหุ้นกู้วงเงินเพิ่มทุน 
General Mandate - PP จ�านวน 56 ล้าน
หุ้นและกระแสเงินสดของบริษัท 

สว่นธุรกิจใหมใ่นปี 2562 บริษัทฯ จะมี
ธุรกิจใหมเ่พิ่มขึ้น ประกอบด้วยธุรกิจ สิน
เชื่อบุคคล (Personal Loan) และสินเชื่อ
นาโน (Nano Finance) ซึ่งบริษัทฯ ได้
รับใบอนุญาต (ไลเซนส์) ให้ประกอบ
กิจการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) โดยจะเริ่ม
ด�าเนินธุรกิจสินเชื่อท้ัง 2 ประเภทภายใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 ขณะท่ีธุรกิจสินเชื่อพิ
โกไฟแนนซ์ ยังอยูร่ะหว่างรอผลการอนุมัติ
จากธปท.  ท้ังนี้ ในการด�าเนินธุรกิจด้าน
การปล่อยสินเชื่อ บริษัทจะด�าเนินการ
ภายใต้บริษัทยอ่ย “ชโย แคปปิคอล” สว่น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะด�าเนินการภาย
ใต้บริษัทยอ่ย  “ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 
เซอร์วิส”

“กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจปล่อยสนิ
เชื่อคือพนักงานประจ�า ท้ังบรษัิทเอกชน
และรฐับาล ลกูจ้างประจ�า หรอืลกูค้าเดิม
ทีม่ธุีรกรรมกับบรษัิทฯ เน่ืองจากมองเหน็
ความต้องการและศกัยภาพของลกูค้า 
ขณะทีจุ่ดแข็งของบรษัิทฯ คือความ
ช�านาญในการเก็บและปล่อยสนิเชื่อ จึง
มั่นใจว่าธุรกิจปล่อยสนิเชื่อของบรษัิทฯ 
จะได้รบัการตอบรบัทีด่ ีโดยเชื่อว่าการ
ด�าเนินธุรกิจของท้ัง 2 บรษัิท จะผลักดัน
ใหผ้ลประกอบการเติบโตขึน้อยา่งมนัีย
ส�าคัญ” นายสขุสนัต์ กล่าว



SKY สุดพีคก�าไรปี 61 เหาะ 2,106%
พร้อมลั่นปี 62 โตก้าวกระโดด

SKY ประกาศผลประกอบการปี 2561 มีรายได้ 
966.33 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 108.52 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2,106 % จากชว่งเดียวกันปีก่อน    หลัง
วางกลยุทธ์ธุรกิจใหม ่ เน้นเจาะงานขนาดใหญ ่       
ล่ันปีนี้  รุกประมูลงานภาครัฐต่อเนื่อง  เผยตุน
งานในมือพร้อมรับรู้รายได้ในปีนี้แล้วไมต่�ากว่า 
3,000 ไมน่ับรวมงานใหมใ่นปีนี้ท่ีวางแผนจะเข้า
ประมูลอีกหลายโครงการ  มั่นใจดันผลงานท้ังปี
เติบโตก้าวกระโดดแนน่อน

 

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKY 
กล่าวว่า ผลประกอบการปี 2561 บริษัทฯ มีราย
ได้รวม 966.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวม
ในปี 2560 จ�านวน 427.17 ล้านบาท หรือคิด
เป็นเพิ่มขึ้น 79% และมีก�าไรสุทธิ 108.52 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 103.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นก�าไร
เพิ่มขึ้น 2,106% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นสว่นใหญม่าจากการ
ท่ีบริษัทฯ    มีแนวทางการด�าเนินธุรกิจใหมท่ี่มุง่
เน้นงานขนาดใหญ ่ท่ีสามารถสร้างรายได้เพิ่ม
ขึ้น และมีความมั่นคงต่อเนื่อง        โดยเฉพาะ
งานประมูลงานทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
และความมั่นคงกับภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐท่ีก�าลังมุง่เน้นพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีของประเทศ              

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการทยอยสง่มอบ
และรับรู้รายได้จากโครงการหลักๆ ท่ีประมูล
ได้ใน ปี 2560 ได้แก่ 1.โครงการจ้างผู้ให้บริการ
รถเข็นกระเป๋า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2.โครงการซื้อขายพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และ 3.โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์

เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นท่ีชายขอบหมูบ่้านในพื้นท่ีขอบ (Zone C+) 
กลุ่ม 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่มท่ี 5 (3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (รวม 4 อ�าเภอจังหวัดสงขลา)) 
สว่นท่ี 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(Mobile Service) ส�าหรับให้บริการแก่ส�านักงาน
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (ส�านักงาน 
กสทช.) 

"รายได้และก�าไรปีทีแ่ล้วเราเติบโตอยา่งก้าว
กระโดดหลังจากทีบ่รษัิทได้มกีารปรบัเปลีย่น
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจต้ังแต่ปี 2560 โดยมุ่ง
เน้นการออกแบบและติดต้ังระบบคอมพวิเตอร ์
ระบบเครอืขา่ยไรส้าย ระบบโปรแกรม
ประยุกต์ รวมท้ังระบบรกัษาความปลอดภัย
ด้านเครอืขา่ยองค์กร ระบบกล้องวงจรปิด และ
การบรกิารหลังการขาย โดยสว่นใหญเ่ป็นการ
ประมูลงานกับภาครฐั ซึง่บรษัิทได้มกีารชนะ
การประมูลโครงการมาอยา่งต่อเน่ือง เชน่ 
บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
,ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ ,บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ,ส�านักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เป็นต้น"นาย
สทิธิเดช กล่าว

 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สกาย ไอซี
ที จ�ากัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า ส�าหรับภาพรวม
อุตสาหกรรมไอทีในปี 2562 คาดว่าจะเติบโต
ต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคท้ัง
ในสว่นของภาครัฐและเอกชนมีความต้องการ
ท่ีจะบริโภคไอทีมากขึ้น โดยบริษัทฯ เองมีฐาน
ลูกค้าในสว่นของภาครัฐประมาณ 80% ท่ีเหลือ

อีก 20% ของภาคเอกชน ซึ่งในสว่นภาครัฐเองก็
ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มงบประมาณด้านไอที 
เพราะต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยให้ดับองค์กรของตัวเอง 

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและจะ
รุกไปในธุรกิจหลักๆ 3 ลักษณะงาน คือ 1.Smart 
Security 2.Digital Platform และ 3.Radio 
Trunk ซึ่งจะเห็นผลงานด้านนี้ของบริษัทฯ ออก
มามากขึ้นในปีนี้ โดยในชว่งไตรมาส 1/2562นี้ 
บริษัทฯ เตรียมท่ีจะเข้าประมูลงานใหม ่3-4 
โครงการ มูลค่ารวมหลายร้อยล้านบาท ท�าให้ปี
นี้บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง 
จากมูลค่างานในมือ 

ณ ปัจจุบันจากงานท่ีเซ็นสัญญาไปเมื่อปีท่ีผา่น
มาไมต่�ากว่า 2,000 ล้านบาท และท่ีเพิ่งเซ็น
สัญญางาน USO2 ของทางกสทช. เมื่อเดือน
มกราคม 2562 ท่ีผา่นมา รวม 2 โซนไมต่�ากว่า 
3,000 ล้านบาท ในจ�านวนนี้จะรับรู้เป็นรายได้
ในปีนี้ประมาณ 900 ล้านบาท ท�าให้เมื่อรวม
มูลค่างานในมือกับงานใหมท่ี่เซ็นสัญญาไปคาด
ว่าปีนี้จะรับรู้รายได้ไมต่�ากว่า 3,000 ล้านบาท 
ซึ่งยังไมน่ับรวมงานใหมท่ี่บริษัทฯ วางแผนจะ
เข้าไปประมูลแขง่ขันอีกหลายโครงการ 

"สกายเรามปีระสบการณ์ มศีกัยภาพพรอ้ม
รบังานด้านซเีคยีวรติี ้ด้านไอทเีราแขง่ขนักับ
ตลาดได้แน่นอน บรษัิทฯ มคีวามพรอ้มท้ัง
ด้านการเงิน บุคลากร ปีนีเ้รามั่นใจว่าจะโต
มากกกว่าเดิม คาดจะเติบโตก้าวกระโดดอยา่ง
ต่อเน่ืองไม่แพป้ีทีผ่า่นมาแน่นอน" ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท สกาย ไอซที ีจ�ากัด 
(มหาชน) กล่าว



CPN วางเป้ารายได้ 5 ปี (62-66) โตเฉลี่ย 13% 

CPN ต้ังเป้ารายได้ 5 ปี (62-66) โตเฉล่ีย 
13% ต่อปี  วางกลยุทธ์พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม เตรียมเปิด
ศูนย์การค้าใหมใ่นปี 62 ถึงต้นปี 63 2 แหง่ 
ซ็นทรัล วิลเลจ - เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา   
คาดปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเสร็จ สมบูรณ์ภายใน 
Q1/62   คาดภายในปี 62    เคาะแผนพัฒนา
โครงการบนท่ีดินเปล่าของ GLAND เตรียม
แผนลงทุนในเวียดนาม  มองเป็นตลาดท่ีมีแนว
โน้มการเติบโตท่ีโดดเด่น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)CPN    
เปิดเผยว่า   บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายทางธุรกิจใน
ระยะ 5 ปี (ปี 2562-2566) ท่ีจะมีรายได้เติบโต
ในอัตรา เฉล่ีย (CAGR) อยา่งน้อยร้อยละ 13 
ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ 
ได้ก�าหนด แนวทางการขยายธุรกิจในรูปแบบ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสม (Mixed-use Development) ประกอบ
ด้วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม ่การ
ปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีมี อยูใ่นปัจจุบันเพื่อเพิ่ม
มูลค่า รวมถึงการปรับขึ้นค่าเชา่ตามปกติ และ
การปรับปรุงกระบวนการ ด�าเนินงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัย 
ภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัว
สูพ่ื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครและต่าง
จังหวัด บริษัทฯ มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ
ค้าปลีกในรูปแบบใหมร่วมท้ังนวัตกรรมด้าน
การ ออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้า เพื่อยก
ระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัย พร้อมมอบ 
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อยูเ่สมอท้ังลูกค้าชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาว
ต่างชาติ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาส
การลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ประเทศ ท่ีมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต 
อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อการเติบโต
ตาม เป้าหมายในอนาคตอยา่งมั่นคงและยั่งยืน

ด้านการขยายโครงการพัฒนาศูนย์การค้า 
ในประเทศ บริษัทฯ ได้ประกาศแผนเปิด
ศูนย์การค้าใหมใ่นชว่งปี 2562 ถึงต้นปี 2563 
จ�านวน 2 แหง่ ได้แก่ 1.) เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่ง

เป็นลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกแหง่แรกใน
ประเทศไทย โดย คาดว่าจะเปิดให้บริการได้
ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2.) เซ็นทรัล
พลาซา อยุธยา ซึ่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการใน
ต้นปี 2563 

บริษัทฯ ต่าเนินแผนปรับปรุงศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ อยา่งต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ
เสร็จ สมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ปี 2562 และ
ได้เริ่มด�าเนินการปรับปรุงเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยา บีช เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 
และเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยคาดว่า
แผนการปรับปรุงศูนย์การค้าดังกล่าวจะทยอย
เสร็จภายในปี 2562 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสท่ีจะ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
(Mixeduse project) ในประเทศ เพื่อต่อย
อดธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว และสร้างผล
ตอบแทนท่ีดี ได้ในอนาคต โดยในปี 2560 
บริษัทฯ ประกาศแผนการรว่มทุนกับบริษัท 
ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (“DTC) เพื่อลงทุน
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูป
แบบผสม ประกอบด้วย โรงแรม ท่ีพักอาศัย 
ศูนย์การค้า และอาคารส�านักงาน บนท่ีดิน
บริเวณหัวมุม ถนนสีลมและถนนพระราม 4 
โครงการของ GLAND 

ขณะท่ีบริษัทฯ ยังคงศึกษาแผนการพัฒนา
โครงการบนท่ีดินเปล่าท่ีอยูภ่ายใต้ GLAND ซึ่ง
เป็นท�าเลท่ีมีศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุป ภายในปี 
2562 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสินทรัพย์ท่ีด่าเนินการ แล้วให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเติบโตของ GLAND ต่อไปใน อนาคต 

สว่นแผนการขยายธุรกิจต่างประเทศ ปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้รว่มพัฒนาศูนย์การค้า Central 
i-City ในประเทศมาเลเซีย ด้วยบริษัทฯ เล็ง
เห็นถึงโอกาสเติบโตทางธุรกิจและเพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้มอง 
โอกาสการพัฒนาโครงการใหม ่ๆ ในพื้นท่ีท่ี
มีศักยภาพ โครงการ Central i-City เป็นการ

รว่ม ทุนระหว่าง CPN ร้อยละ 60 และ I-R&D 
Sdn. Bhd (FIRD") ร้อยละ 40 บริษัทลูกของ 
IBerhad ปัจจุบันโครงการอยูร่ะหว่างการ
ตกแต่งศูนย์การค้าท้ังภายนอกและภายใน โดย
มี แผนก�าหนดเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 
2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยูร่ะหว่างเตรียม แผนการ
ลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดท่ีมี
แนวโน้มการเติบโตท่ีโดดเด่น และจะ เป็นแรง
ขับเคล่ือนสาคัญในการเติบโตของธุรกิจระยะ
ยาวอีกแหง่หนึ่งในภูมิภาค การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสม บริษัทฯ เล็งเห็น
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ใน
ลักษณะพื้นท่ีแบบผสม (Mixed-use project) 
โดยวางแผนใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีเหลืออยูใ่น
บริเวณศูนย์การค้าใน ปัจจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจ
เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ อาทิ โครงการท่ีพักอาศัย อาคา
รส�านักงาน และ โรงแรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ 

ส�าหรับโครงการท่ีพักอาศัย ปัจจุบันบริษัทฯ 
ได้เปิดตัวโครงการท่ีพักอาศัยรูปแบบ
คอนโดมิเนียม จ�านวน 7 โครงการในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด และโครงการท่ีพักอาศัยรูป
แบบบ้านเด่ียว จ�านวน 1 โครงการในกรุงเทพฯ 
และยังคงศึกษาบริเวณท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาโครงการท่ี พักอาศัยอยา่งต่อเนื่อง โดย
มีแผนการประกาศโครงการใหมใ่นอนาคตต่อ
ไป
  
ท้ังนี้ CPN  รายงานผลประอบการในปี 2561 
บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 10,823   ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 9.4 จากปีก่อน(งวดไตรมาส 4 ปี 
2561 เท่ากับ 2,445  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.7 จ�ากชว่งเดียวกันของปีก่อน) เป็นผลจาก
การเติบโตของรายได้ในทุกธุรกิจ การบริหาร
ค่าใช้จ่ายอย�างมีประสิทธิภาพ และเหมาะ
สมกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจรวมถึง
ก�าไรเพิ่มขึ้นของสว่นแบง่ก�าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรว่ม โดยสว่นใหญม่าจากก�าไรของ 
CPNREIT ท่ีเติบโตขึ้นในขณะท่ีต้นทุนทางการ
เงินปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีหนี้
สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นจากกรเข้าซื้อกิจการ  
GLAND 



DOD รุกขยายโมเดลธุรกิจ ตั้ง 
บ.ย่อย สู่การพัฒนาสินค้าและกระจายสินค้า  

DOD ดึง ทีมการตลาดมือโปร ระดับ TOP5 ผนึก
พันธมิตร ขยายโมเดลธุรกิจ ต้ัง บ.ยอ่ย  สูก่าร
พัฒนาสินค้าและกระจายสินค้า  คาดต้ังบ.ยอ่ยแล้ว
เสร็จใน Q2/62

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เผยผลการด�าเนินงาน 
งวดปี 2561 มีรายได้รวม 673.12 ล้าน บาท เพิ่ม
ขึ้น 72.23 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีราย
ได้รวม 388.56 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 306.27 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.40 % จากชว่งเดียวกันของ
ปีก่อนท่ี 142.19 ล้านบาท พร้อม ดึงทีมการตลาด
มือฉมัง ท่ีสร้างยอดขายทุบสถิติ บนโลกออนไลน์ 
และ ออฟไลน์ ด้านมาร์เก็ตต้ิง ระดับ TOP 5 ของ
ประเทศ รว่มเป็น Strategic Partner ทางธุรกิจ 
ในการจัดต้ัง บริษัทยอ่ย เพื่อด�าเนินธุรกิจ ด้าน
การพัฒนาสินค้าและกระจายสินค้า หวังเพิ่มชอ่ง
ทางการจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้า ได้ง่ายยิ่งขึ้น คาดการจัดต้ังแล้วเสร็จ 
ไตรมาส1/2562 ด้าน CEO “ ศุภมาส อิศรภักดี ” 
ระบุ เพื่อเป็นการตอกย�า ความเป็นผู้น�าธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ครบวงจรแบบ 
One Stop Service Solution บริษัทฯ ประกาศขอ
ปรับโมเดลทางธุรกิจใหม ่ มุง่เน้นการขยายชอ่ง
การตลาด ในการ ตอบสนองกลุ่มลูกค้า เพื่อเสริม
ศักยภาพความแข็งแกรง่ของธุรกิจ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด (มหาชน) หรือ DOD 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีมีสว่นประกอบหลัก
มาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ในรูปแบบการรับจ้าง
พัฒนาและผลิต (ODM) ท่ีให้บริการแบบครบวงจร 
(One Stop Service) ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับสากล 
เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานประจ�างวด 2561 สิ้น
สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561ว่า บริษัทฯมีรายได้
รวม 673.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.23% จากงวด
เดียวกันของปีก่อน ท่ีมีรายได้รวม 388.56 ล้านบาท 
และ มีก�าไรสุทธิ 306.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.40 
% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีก�าไร
สุทธิ 142.19 ล้านบาท ขณะท่ีอัตราก�าไรขั้นต้น อยู่
ท่ี 61.51 % เพิ่มขึ้น จากชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ี 
1.53 %   

สาเหตุท่ีบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจา
กบริษัทฯมีการย้ายท่ีต้ังโรงงานใหม ่ต้ังแต่ในชว่ง

ปลายปี 2560 ท่ีผา่นมา สง่ผลให้บริษัทฯมีก�าลัง
การผลิต ในการรองรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่
ได้ เพิ่มมากขึ้น  โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีก�าลังการ
ผลิต อยูท่ี่ประมาณ 1,000,000 กล่องต่อเดือน และ
สามารถรองรับการผลิตได้เต็มท่ีกว่า 1,600,000 
กล่องต่อเดือน หรือคิดเป็นประมาณ 70% ของ
ก�าลังการผลิตท้ังหมด จากการรับจ้างพัฒนาและ
ผลิต (ODM) ประกอบกับต้ังแต่ต้นปีท่ีผา่นมา 
บริษัทฯมีออเดอร์ใหม ่จากกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
มากขึ้น  สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการย้ายฐานผลิต
เดิม มาผลิตและออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ
กับทางบริษัทฯ เนื่องจากมาตรการคุมเข้มของ 
อย.ท่ีตรวจสอบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มี
มติ จัดต้ังบริษัทยอ่ย เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการ
พัฒนาสินค้าและกระจายสินค้า ภายใต้ทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท โดย DOD ถือหุ้น 80%  สว่น
อีก 20% ถือหุ้นโดย ผู้บริหารท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการท�าการตลาด ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ท่ีติด
ล�าดับ TOP 5 ของประเทศ โดยสาเหตุท่ี บริษัทฯ
ได้ดึงพันธมิตร ดังกล่าวเข้ามารว่มเป็น Strategic 
Partner เพื่อจัดต้ัง บริษัทยอ่ย ในครั้งนี้ 

เนื่องจาก ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึง ศักยภาพ และ
ความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้น�าด้านการตลาด ท้ัง
ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ในการขายผลิตภัณฑ์ด้าน
ความงามและสุขภาพ ท่ีครบวงจร โดยมีทีมสมาชิก 
ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการวางแผน เพื่อขยายตลาด ไปยัง
กลุ่มลูกค้า ท้ังออนไลน์ และ ออฟไลน์ เกือบ 500 
ราย ซึ่งทีมดังกล่าว สามารถทุบสถิติ ในการสร้าง
ยอดขาย ติดล�าดับต้นๆ ของประเทศมาแล้ว  

ดังนั้นเชื่อว่า การท่ี DOD ได้ทีมพันธมิตรระดับ
ชั้นน�าของวงการมาร์เก็ตต้ิง มาเสริมทีม นอกจาก
เป็นการชว่ยผลักดัน และ หนุนความแข็งแกรง่ 
ของDOD แล้ว ยังเป็นการตอกย�าให้เห็นถึงการ
เป็นผู้น�าด้านการให้บริการ One Stop Service 
Solution อีกด้วย ซึ่งแผนกลยุทธ์ เพื่อขยายไลน์
ธุรกิจ ในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นการขยายชอ่ง
ทางการจัดจ�าหนา่ยสินค้า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยคาดว่าการด�าเนินการจัดต้ังบริษัท
ยอ่ย จะแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 1/2562 นี้

DOD มุง่เน้นท่ีจะก้าวสูก่ารเป็นผู้น�าธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ โดยให้บริการครบ
วงจร แบบ One Stop Service Solution ดังนั้น 
บริษัทฯจึงเล็งเห็นว่า การเพิ่มชอ่งทางการตลาด 
ในการขยายธุรกิจ จึงเป็นอีกหนึ่ง ในแผนการปรับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบโจทย์การให้บริการ
ท่ีครบวงจร กับกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการกับ
บริษัทฯ เพราะนอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้ว บริษัทฯ
ยังมีชอ่งทางการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อขยาย
ตลาดแบรนด์สินค้าของลูกค้า ไปยังชอ่งทางใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะสอดรับกับในชว่งท่ีผา่นมาท่ี DOD 
ได้รับเลือก เป็นผู้ประกอบการไทย เพียงราย
เดียว ท่ีรว่มลงนามเซ็น MOU กับ CNR MALL และ
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ในการเป็นตัวแทน
จ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - วิตามิน ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย –  ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สกิน
แคร์ และเครื่องส�าอาง ผา่นชอ่งทางการจ�าหนา่ย 
TV shopping ของ CNR MALL ชอ่งสถานีโทรทัศน์ 
CCTV ในประเทศจีน

โดยแผนกลยุทธ์ การต่อยอดทางธุรกิจดังกล่าว ก็
ยังหมายรวมถึง การรว่มมือทางธุรกิจ กับ บมจ.
เอ็นพีพีจี   (ประเทศไทย) หรือ NPPG ซึ่งเป็นผู้
ประกอบการรายใหญใ่นอุตสาหกรรม ด้านการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชนิดอ่อนตัว ท้ังแบบ
ซอง ม้วน ฉลากและฝา ในชว่งก่อนหน้านี้ด้วยเชน่
กัน  เนื่องจากการได้ NPPG มารว่มเป็น Strategic 
Partner เพื่อรว่มกันพัฒนาผลิตบรรจุภัณฑ์  ในการ
รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น ภาย
หลังจากท่ี บริษัทแตกไลน์ ไปสูธุ่รกิจเครื่องส�าอาง
และสกินแคร์  จากการเข้าซื้อกิจการ บริษัท พีซีซีเอ 
แล็บบอราเทอรี่ จ�ากัด (PCCA)

อยา่งไรก็ตาม นโยบายในการปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ โดยการมุง่เน้น ขยายไปยังไลน์ธุรกิจใหม่ๆ
นั้น ยิ่งเป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นถึง การเป็น
ผู้น�าธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ท้ัง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส�าอางและสกินแคร์ 
แบบครบวงจร ของ DOD สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในชอ่งทางท่ีมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น  ซึ่งนั่นก็จะเป็นไปตามแผนนโยบาย ขอ
งบริษัทฯท่ีเคยให้ไว้ว่า เราจะเป็นบริษัทฯท่ีมีการ
เติบโตอยา่งมั่นคงและยั่งยืน ในอนาคต 



KTC ลุย 3 ธุรกิจใหม่ ดันก�าไรปี 63 โตก้าวกระโดด  

KTC คาดก�าไรปี 63 โตก้าวกระโดด หลังลยุธุรกิจ
นาโน พิโกไฟแนนซเ์ป็นหวัหอกหนุนการเติบโต 

นายระเฑยีร  ศรมีงคล  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บริษัท บัตร

กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  KTC เปิดเผยว่า คาดก�าไรสุทธิปี 2563 มี

แนวโน้มเติบโตอยา่งก้าวกระโดด   เป็นผลมาจาการขยายธุรกิจอยา่ง

ต่อเนื่อง  โดยการรุก 3 ธุรกิจใหม ่  ประกอบด้วย ธุรกิจนาโน-พิโก

ไฟแนนซ์  ท่ีคาดว่าภายในไตรมาส 2/62 จะเปิดให้บริการได้ ท้ังนี้

เชื่อว่า ธุรกิจนาโน-พิโกไฟแนนซ์ จะเป็นหัวหอกขยายฐานรายได้ใหม ่

(New S-curve) ให้กับบริษัทฯ 

 

ขณะท่ีบริษัทฯ จะขยายธุรกิจอี-วอลเลท  โดยขณะนี้อยูร่ะหว่างรอ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ( ธปท.) อนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจ อีกท้ังยังมี

แผนขยายธุรกิจสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันด้วย 

ส�าหรับแผนงานในปี 2562 บริษัทฯ  ต้ังเป้าพอร์ตลูกหนี้โตท่ี 10% 

และมีปริมาณการใช้จ่ายผา่นบัตรรวมท่ี 15% โดยรักษาระดับของ

หนี้ท่ี ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยูใ่นระดับเดียวกันกับปีก่อนหน้า ท่ี 

1.1%  พร้อมคาดการณ์อัตราก�าไรสุทธิเติบโตท่ี 10% จากปี 2561 ท่ี

มีก�าไรสุทธิ 5,140 ล้านบาท 

ด้าน นายชุติเดช ชยุติ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  บริษัท 

บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  KTC  เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนออก

หุ้นกู้มูลค่าประมาณ  10,000 ล้านบาท เพื่อชยเชยหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีจะ

ครบก�าหนดประมาณ 8,600 ล้านบาท และเพื่อมารองรับการขยาย

ธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง 



SC วางเป้าปี 62 ก�าไรสุทธิไว้ที่ 2 พันลบ. 
หวังปี 66 แตะ 3  พันลบ. 

SC วางเป้าปี 62 ก�าไรสุทธิไว้ท่ี 2 พัน

ลบ. จาก  1.78  พันลบ.ในปีก่อน หวัง

ปี 66 ก�าไรสุทธิจะแตะ 3  พันลบ. 

ระบุต้ังเป้ารายปีนี้ ไว้ท่ี  1.9 หมื่นลบ.  

และยอดขาย  2.2 หมื่นลบ.  พร้อมรุก

เปิดอีก 13 โครงการใหม ่มูลค่า 2.27 

หมื่นลบ.  คาดปี 62  ใช้งบลงทุนราว  

6 - 7  พันลบ.    รองรับซื้อท่ีดิน พร้อม

เล็งเข้าซื้อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ใน

อเมริกา คาดได้ข้อสรุป H1/62 

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท 

คอร์ปออรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

SC เปิดเผยว่าบริษัทฯ จะมุง่สร้างการ

เติบโตของก�าไรสุทธิอยา่งต่อเนื่อง 

โดย ในปี 2562  ต้ังเป้าหมายก�าไร

สุทธิไว้ท่ี 2,000 ล้านบาท  จากปีก่อน

ท่ีมีก�าไรสุทธิ 1,782 ล้านบาท   และ

คาดก�าไรสุทธิจะแตะ 3,000 ล้าน

บาท ในปี 2566  โดยบริษัทฯ จะ

ด�าเนินตามแผน “SC ASSET Profit 

Growth” ก�าไรดี หนี้ลด   เน้นบริหาร

จัดการต้นทุนท่ีดีสง่ผลให้มีหนี้สินท่ีลด

ลง  ขณะท่ีบริษัทฯมีโครงการท่ีศึกษา

เพื่อสร้างรายได้ประจ�า (Recurring 

income )  

ส�าหรับแผนธุรกิจในปี 2562   บริษัทฯ 

ต้ังเป้ารายได้ไว้ท่ี  19,000 ล้านบาท 

เติบโต 22% จากปีก่อนท่ีมีรายได้อยู่

ท่ีระดับ 15,616 ล้านบาท โดยสัดสว่น

ยอดขายจะมาจากโครงการแนว

ราบในสัดสว่น 60%  ,แนวสูง 35%  

และเชา่ 5% พร้อมวางเป้ายอดขาย 

22,000 ล้านบาท เติบโต 46% จากปี 

2561 ท่ีมียอดขาย 15,022   ล้านบาท 

โดยการเติบโตของรายได้และยอด

ขาย มาจากโครงการเปิดขายท้ังหมด

รวม 59 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 

62,700 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง 46 โครงการ มูลค่ารวม 

40,000 ล้านบาท พร้อมรุกเปิดอีก 13 

โครงการใหม ่มูลค่า 22,700 ล้านบาท 

ได้แก่ แนวราบ 9 โครงการใหม ่มูลค่า 

6,500 ล้านบาท มีท้ังโครงการบ้าน

และทาวน์โฮมซีรีย์ใหมใ่นทุกระดับ

ราคา  แบง่เป็นกลุ่มระดับราคาน้อย

กว่า 8 ล้านบาท  ประมาณ 71% กับ 

กลุ่มระดับราคามากกว่า 8  ล้านบาท  

ประมาณ 29%  

พร้อมกันนี้บริษัทฯได้วางงบลงทุน

ปี 2562  ไว้ราว 6,000 - 7,000 ล้าน

บาท เพื่อใช้ส�าหรับซื้อท่ีดิน รวมถึง

มีแผนท่ีจะน�าเงินบางสว่นไปลงทุน

ซื้ออพารท์เม้นท์ให้เชา่ท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าในปีนี้นา่จะ

ได้เห็น 1 ตึก ในเมืองบอสต้ันมูลค่า

อยูท่ี่ 25-30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย

คาดว่าจะได้ข้อสรุปในครึ่งปีแรกของ

ปี 2562 อีกท้ังบริษัทฯยังมีแผนท่ี

จะลงทุนรว่มกับพันธมิตรญี่ปุ่นเพื่อ

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมใน

ประเทศ โดยบริษัทฯคาดหวังว่าจะได้

เห็นการรว่มลงทุนอยา่งน้อยปีละ 1 

โครงการ



FTE ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10% 
ลุ้นคว้างานปรับปรุงระบบดับเพลิงรง. 

ราว 200-300 ลบ. , ตุน Backlog ในมือ 420 ลบ.

FTE ต้ังเป้ารายได้ปี 62 โต 10% จากปีก่อนท่ีท�าได้ 
1,029 ลบ. ลุ้นปีนี้คว้างานปรับปรุงระบบดับเพลิงของ
โรงงานท่ัวไปราว 200-300 ลบ. เผยตุน Backlog ในมือ 
420 ลบ. รับรู้รายได้ในปี62 ราว 80%
 
นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์
เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (FTE) เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ ต้ังเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต10% จากปีก่อน
ท่ีมีรายได้อยูท่ี่ 1,029 ล้านบาท โดยปี 2562 บริษัทฯ 
จะรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด(มาร์เก็ตแชร์) ของงาน
ปรับปรุงระบบดับเพลิงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ให้อยูใ่นชว่ง 
60-70% เท่ากับระดับปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะ
เข้าไปรับงานปรับปรุงระบบดับเพลิงของโรงงานท่ัวไป 
ซึ่งบริษัทฯ คาดมูลค่างานจะได้รับในปี 2562 จะอยูใ่น
ชว่ง 200-300 ล้านบาท

ขณะท่ีบริษัทฯ จะเพิ่มสินค้า เพื่อขายให้กับกลุ่มลูกค้า
เดิม และชอ่งทางเดิมโดยจะมีการเพิ่มสินค้าประเภท
ปั้ มน�าและเครื่องสูบน�า และเพิ่มหัวฉีดแบบบิ๊กกันซึ่ง
สามารถฉีดน�าในปริมาณสูง จากเดิมท่ีมีการขายเครื่อง
สูบน�าอยูแ่ล้ว แต่ในปีนี้มีแผนซื้อท่ีดินสร้างคลังสินค้า 
ในเวลาเดียวกันจะขยาย เลยสร้างโรงงานประกอบ
เครื่องสูบน�าดับเพลิงด้วย โดยบริษัทฯ จะซื้อเครื่อง
สูบน�าดับเพลิง ซื้อเครื่องยนต์ ซื้อแผงคอนโทรล์มา
ประกอบเองเพื่อสง่มอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้แก่บริษัทฯ เป็นกอบเป็นก�า อีกสว่นหนึ่งคือหัว
ฉีดบิ๊กกันเป็นสินค้าท่ีเราน�าเข้าจากสหรัฐอเมริกา ใน
กรณีท่ีโรงงานปิโตรเคมี หรือโรงกล่ันใหญม่ีเพลิงใหม้ 
จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ปืนฉีดน�าซึ่งมีขนาดใหญ ่เพื่อ
ฉีดน�าดับเพลิง

อีกท้ังในปี 2562 บริษัทฯจะเพิ่มจ�านวนพนักงานขาย
หลังจากได้มีการเพิ่มมาแล้วจ�านวนหนึ่ง 7-8 ราย แต่
เป้าหมายคือจะเพิ่มประมาณ 10 ราย

"ปี 2562 เราวางแผนรกัษามารเ์ก็ตแชรข์องงาน
ปรบัปรุงระบบดับเพลิง ของสถานไีฟฟา้แรงสงูขอ
งกฟผ. ใหอ้ยูใ่นชว่ง 60-70% เหมือนเดิมสว่นที ่2 ที่
จะเขา้มาเสรมิคือเรามกีารวางแผนทีจ่ะเขา้ไปรบังาน
ปรบัปรุงระบบปรบัปรุงระบบดับเพลิงของโรงงาน
ท่ัวไป ซึง่มูลค่างานทีเ่ราคาดว่าจะได้รบัในปี 2562 
อยูใ่นชว่ง 200-300 ล้านบาท ซึง่จะเป็นขอ้ดขีองทาง 
FTE เน่ืองจากว่าเรามกีารการกระจายรายได้ไปใน
สว่นใหม่ซึง่สว่นนีเ้อง ก็จะมาชว่ยใหเ้รามรีายได้จาก
เซกเมนต์นี ้ท�าใหล้ดการพึง่พางานของ กฟผ. 

อยา่งเดยีวซึง่ก็เป็นขอ้ดใีหเ้ราเติบโตอยา่งมั่นใจในปี 
2562 สว่นแผนงานอกีสว่นหน่ึงในปี 62 คือการเพิ่ม
จ�านวนพนักงานขายเราได้มกีารเพิ่มมาแล้วจ�านวน
หน่ึง 7-8 รายแต่เป้าหมายของเราจะเพิ่มประมาณ 
10 ราย และอกีสว่นหน่ึงคือการเพิ่มสนิค้า เพื่อขายให้
กับกลุ่มลกูค้าเดิม ชอ่งทางเดิมโดยจะมกีารเพิ่มสนิค้า
อยู ่2 สว่น สว่นหน่ึงจะเป็นการเพิ่มปั้ มน�าและเครื่อง
สบูน�า อกีสว่นหน่ึงคือการเพิ่มหวัฉดีแบบบิ๊กกัน 

ซึง่สามารถฉดีน�าในปรมิาณสงู ต้องบอกว่าเดิมทเีรา
มกีารขายเครื่องสบูน�าอยูแ่ล้ว แต่ในปีนีเ้รามแีผน
ซื้อทีดิ่นสรา้งคลังสนิค้า ในเวลาเดยีวกันเราก็ขยาย 
เลยสรา้งโรงงานประกอบเครื่องสบูน�าดับเพลิงด้วย 
หมายถึงว่าเราซื้อเครื่องสบูน�าดับเพลิง ซื้อเครื่องยนต์ 
ซื้อแผงคอนโทรล์มาประกอบเองเพื่อสง่มอบใหแ้ก่
ลกูค้า ซึง่จะเป็นการเพิ่มรายได้ใหแ้ก่บรษัิทฯ เป็นก
อบเป็นก�า อกีสว่นหน่ึงคือหวัฉดีบิ๊กกันเป็นสนิค้าที่
เราน�าเขา้จากอเมรกิา ในกรณทีีโ่รงงานปิโตรเคม ี
หรอืโรงกล่ันใหญม่เีพลิงใหม้ จึงมคีวามจ�าเป็นต้อง
ใชป้ืนฉดีน�าซึง่มขีนาดใหญ ่เพื่อฉดีน�าดับเพลิง" นาย
ทักษิณ กล่าว

ส�าหรับในปี 2562 บริษัทฯจะใช้เงินลงทุนในการสร้าง
คลังสินค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนท่ีบริษัทฯกันไว้แล้วจากการ
ขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO ) ซึ่งได้ชี้แจง
ไว้แล้วว่าจะใช้เงิน 190 ล้านบาท มาในการสร้างคลัง
สินค้า โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้ใช้ซื้อท่ีดิน 9 ไร ่ในยา่น
ลาดกระบัง ซึ่งจะชว่ยสนับสนุนงานของ FTE เนื่องจาก
ว่าพื้นท่ีการเก็บสินค้าปัจจุบันมีค่อนข้างจ�ากัด ดังนั้น
การเพิ่มพื้นท่ีก็จะท�าให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
การเก็บสินค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของ
การจัดเก็บ และมีสินค้าท่ีเพียงพอในการจัดหนา่ยเพื่อ
เพิ่มรายได้

นายทักษิณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีงาน
ในมือ ( Backlog) ประมาณ 420 ล้านบาท แบง่ออก
เป็นการจ�าหนา่ยสินค้าอยา่งเดียวประมาณ 100 ล้าน
บาท และงานโครงการประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่ง
คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2562 ประมาณ 80% โดย
ในปีนี้ บริษัทฯบุกตลาดในเซกเมนต์ใหม ่โดยต้ังเป้าท่ี
จะขยายงานออกแบบและติดต้ังในโรงงานท่ัวไป รวม
ถึงแผนการขยายตลาดสูส่ว่นภูมิภาคและประเทศใน
แถบอาเซียน เชน่ พมา่ ลาว รว่มกับคู่ค้าและพันธมิตร
ทางธุรกิจด้วย สว่นการป้องกันคามเสี่ยงเรื่องอัตรา
แลกเปล่ียน โดยท�าฟอร์เวิร์ดล่วงหน้ากับธนาคารฯ ให้

ครอบคลุมความเสี่ยงกับการท่ีต้องช�าระหนี้

"ทมีผูบ้รหิารของ FTE มคีวามต้ังใจและมุ่งมั่นให้
บรษัิทฯ เติบโตอยา่งน้อย 10% ทกุปี และเราอยูใ่น
ธุรกิจนีม้านานเรามคีวามได้เปรยีบในด้านตราสนิค้า 
ชนิดสนิค้าทีเ่รามคีรบวงจรประกอบกับมกีารควบคมุ
ทีม่ปีระสทิธิภาพ จะเหน็ได้ว่าหลังจากทีเ่ราเขา้ตลาด
หุน้มาแล้ว เราสามารถสรา้ง performance ตามทีเ่รา
วางแผนไว้ และเรามกีารจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง yield 
อยูท่ี9่% เมื่อเทยีบกับราคา ณปัจจุบนั ก็มองว่า FTE 
เป็น dividend stock ครบั" นายทักษิณ กล่าว

อนึ่ง FTE รายงานผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีราย
ได้รวม 1,028.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกันปี
ก่อนท่ีมีรายได้รวม 986.75 ล้านบาท จ�านวน 42.21 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.28% และมีก�าไรสุทธิ 130.21 
ล้านบาท ลดลงจากชว่งเดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 
130.65 ล้านบาท จ�านวน 0.44 ล้านบาท หรือลดลง 
0.34%

"ปี 2561 เราท�ารายได้รวมประมาณ 1,029 ล้านบาท 
โต 4.5% จากปีก่อน ปัจจัยทีท่�าใหเ้ราโต 4.5% สว่น
แรกเลยมาจากการทีเ่รามกีารรบังานระบบดับเพลิง 
ส�าหรบัโครงการสถานไีฟฟา้แรงสงูของกฟผ. มผีูร้บั
หมางาน EPC รายใหญท่ีเ่ป็นจากต่างชาติ เขารบังาน
มาหลายงานซึง่ทาง FTE เขารบังานมาจากผูร้บัเหมา
เมนรายนีป้ระมาณ 6โครงการ มูลค่า 150 ล้านบาท 
ซึง่ต้องบอกว่าทางผูร้บัเหมารายใหญร่ายนี ้เขาเขา้
มารบังานเป็นครั้งแรก ท�าใหเ้ขาสง่มอบงานกับทาง 
FTE ล่าชา้ เป็นผลใหจ้�านวนงานท้ังหมดท้ัง 150 ล้าน
บาท FTE ไม่สามารถรบัรูร้ายได้ อยา่งไรก็ตามเรามี
ปัจจัยเสรมิ จากการรบังานปรบัปรุงระบบดับเพลิง
ส�าหรบัโรงงาน เป็นจ�านวนเงิน 100 ล้านบาท 

ซึง่งานดังกล่าวมรีะยะเวลาในการด�าเนินงาน
ประมาณ 6 เดือน ท�าใหเ้รามรีายได้จากสว่นนีเ้ขา้
มาเสรมิ ลดความเสีย่งการพึง่พางานจากกฟผ.อยา่ง
เดยีว สง่ผลใหโ้ดยภาพรวมเรมกี�าไรในปี 61 ที ่130 
ล้านบาท ลดลงจากปี 60 โดยสาเหตทุีล่ดลงเกิดจาก
มค่ีาใชจ่้าย SG&A สงูขึน้ จากการทีเ่ราเพิ่มพนักงาน
ขาย เพิ่มบุคลากร รองรบังานทีจ่ะขยายตัวในอนาคต 
แต่ว่า Growth เขา้มาไม่ทัน เลยท�าใหก้�าไรสทุธิลด
ลงเพยีงเล็กน้อย แต่ผลประกอบการของเราโดยภาพ
รวมก็ออกมาดูดคีรบั" นายทักษิณ กล่าว



DDD ต้ังเป้าปี 62 โกยรายได้ 1.45 พันลบ. 

เล็งซื้อกิจการ 1 รายในปีนี ้

DDD ต้ังเป้าปี 62 โกยรายได้ 1.45   
พันลบ. โต 15% จากปีก่อน เตรียม
ออกผลิตภัณฑ์ใหม-่ เปิดตัวแบรนด์
สินค้าใหมต้ั่งงบลงทุนปี 62  ราว 30-
40 ลบ. ซื้อเครื่องจักรใหม ่รองรับการ
เพิ่มไลน์การผลิตเพิ่มขึ้น อยูร่ะหว่าง
ศึกษาเข้าซื้อกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียว
เนื่อง คาดเห็นความชัดเจนอยา่งน้อย 
1 รายในปีนี้ เผยปีนี้เน้นขยายตลาดใน
ฟิลิปปินส์ ต้ังเป้ารายได้จากฟิลิปปินส์
กว่า 100 ลบ. 

 

นายสราวุฒ ิพรพัฒนารกัษ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ดู เดยด์รมี 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื DDD เจ้าของ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวสเนลไวท์ 
เปิดเผยว่า บริษัทต้ังเป้าปี 2562 
รายได้ฟื้ นตัว เติบโต15% คาดราย
ได้แตะ 1,450 ล้านบาท เผยมีแผน
ออกผลิตภัณฑ์ใหมภ่ายใต้แบรนด์
เดิม พร้อมเปิดตัวแบรนด์สินค้าใหม ่
ได้แก่ แบรนด์ SoS (เอะสึ โอ เอะสึ) 
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า โดยมาพร้อม
กับ เซรั่มไฮยาลูรอน ท่ีมีความเข้มข้น 
3 โมเลกุล เพื่อสร้างความชุม่ชื้นล�าลึก
ถึงชั้นในสุด 

ขณะเดียวกันบริษัทยังวางแผน
ขยายชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ย โดย

เฉพาะชอ่งทางการขายแบบด้ังเดิม 
(Traditional Trade) ให้ครอบคลุม
ท่ัวประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่ม
จุดจ�าหนา่ยสินค้าได้มากขึ้น หลังจาก
ปรับกลยุทธ์ และการสื่อสารให้เข้า
ถึงร้านค้าและผู้บริโภค โดยเน้นการก
ระจายสินค้าเข้าไปในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งบริษัทได้
เริ่มเข้าไปท�าการตลาดต้ังแต่ไตรมาส 
3/61 รวมท้ังยังเพิ่มการสื่อสารกับ
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย เพื่อจูงใจในการซื้อสินค้า 
เพราะว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวถือเป็น
ลูกค้าส�าคัญของบริษัท

ถึงแม้ว่าปีนี้กลยุทธ์ของบริษัทจะเน้น
รุกตลาดในประเทศเป็นส�าคัญ แต่ยัง
ให้ความส�าคัญกับตลาดต่างประเทศ 
โดยจะมุง่เน้นรองลงมา ส�าหรับตลาด
ในต่างประเทศ โดยบริษัทจะเน้น
การขยายตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ 
เนื่องจากมองว่าจะเป็นมีปัจจัยบวก
ค่อนข้าง ซึ่งบริษัทได้เริ่มเข้าไปท�าการ
ตลาดในประเทศฟิลิปปินส์  เมื่อชว่ง
ปลายเดือน ก.ย. 2561 โดยผลิตภัณฑ์
สเนลไวท์ได้รับการตอบรับท่ีดี ท�าให้
คาดว่าในปี 2562 บริษัทจะมีรายได้
จากประเทศฟิลิปปินส์จะกว่า 100 
ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทได้ต้ังงบลงทุนปี 
2562 ประมาณ 30-40 ล้านบาท เพื่อ
ซื้อเครื่องจักรใหม ่ส�าหรับรองรับการ
เพิ่มไลน์การผลิตให้เพิ่มมากขึ้น และ
สร้างคลังสินค้าแหง่ใหม ่ท่ีนิคมโรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท
ยังได้อยูร่ะหว่างศึกษาการเข้าซื้อ
กิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน
ได้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยคาดว่าจะ
เห็นความชัดเจนอยา่งน้อย 1 รายในปี
นี้ 

“ปีนีแ้ผนธุรกิจของเรายงัคงทีจ่ะเน้น
ประเทศไทยเป็นหลัก โดยได้เดินหน้า
ขยายชอ่งทางการจัดจ�าหน่ายไปที่
ชอ่งทางการขายแบบด้ังเดิม เพื่อ
เพิ่มจุดจ�าหน่ายสนิค้าใหม้ากขึน้ และ
ออกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสรา้ง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้
สามารถรอบรบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ขณะทีต่่างประเทศเราก็
ยงัคงจะเน้นประเทศฟลิิปปินส ์หลัง
จากได้รบัการตอบรบัทีด่ ีซึง่จะเหน็
ได้จากในชว่งไตรมาส 4/61 รายได้
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผวิหน้า 
ซึง่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รบัความ
นิยมทีป่ระเทศฟลิิปปินส ์และมกีาร
เติบโตอยา่งมสีาระส�าคัญ” นายสรา
วุฒ ิกล่าว



 HUMAN พกความมั่นใจปี 62 รายได้ - ก�าไร นิวไฮ

HUMAN มั่นใจปี 62 รายได้ - ก�าไร 

นิวไฮหลังเล็งเข้าซื้อกิจการ - ออก

สินค้าใหมห่นุน  แย้มอยูร่ะหว่างเจรจา

เข้าซื้อกิจการ 3 ดีล คาดชัดเจน Q2/62   

พร้อมวางงบลงทุนปีนี้ 100 ลบ. ใช้ท�า

ดีล M&A - ออกโปรดักส์ใหม,่เผย อยู่

ระหว่างเจรจากับแบงก์ 2 ราย ลุยธุรกิจ

ปล่อยสินเชื่อ คาดชัดเจน Q2/62

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ HUMAN เปิดเผยว่า 

บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้และก�าไรสุทธิ

ปี 2562 จะสามารถเติบโตได้อยา่ง

ก้าวกระโดด จากปี 2561 ท่ีบริษัทฯมี

รายได้อยูท่ี่  523 ล้านบาท และมีก�าไร

สุทธิอยูท่ี่  121.9 ล้านบาท เนื่องจาก

ปีนี้บริษัทฯเตรียมออกสินค้าใหมไ่ด้แก่

สินค้าประเภทซอฟแวร์ฝ่ายบุคคลฝ่าย

บัญชีและการเงิน เพื่อให้ครอบคลุม

ลูกค้าSMEและองกรค์ขนาดใหญ ่รวม

ถึงสินค้าท่ีเก่ียวกับการศึกษาภายใน

องค์กร และสินค้าเพื่อสวัสดิการ

พนักงานซึ่งเป็นการปรึกษาแพทย์ผา่น

ทางระบบออนไลน์ ซึ่งการท่ีบริษัทฯ

ออกสินค้าต่างๆมากมายในปีนี้สง่

ผลให้บริษัทฯคาดว่า อัตราก�าไรสุทธิ 

(Net Profit Margin) ภายใน 2 ปีข้าง

หน้า (2563-2564) จะเติบโตไมต่�า

กว่า 30 % และจะมีฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 

400,000 ราย ภายในปีนี้ จากปัจจุบัน

อยูท่ี่ 300,000 ราย     

ขณะท่ีในปีนี้บริษัทฯได้วางงบลงทุน

ราว 100 ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับ

เข้าซื้อกิจการ (M&A)โดยปัจจุบันอยู่

ระหว่างเจรจากับบริษัทซอฟต์แวร์ใน

ประเทศ 3 ราย ได้แก่ บริษัทท่ีท�า HR 

ดูแลองค์กรขนาดเล็ก-กลาง  บริษัท

ซอฟแวร์ท่ีท�าฝ่ายบัญชี และบริษัทท่ี

ท�าเก่ียวกับเรื่องการตรวจสุขภาพ โดย

คาดว่าจะสามารถสรุปได้ในไตรมาส 

2/2562  นอกจากนี้เงินลงทุนดังกล่าว

บริษัทฯจะใช้ส�าหรับพัฒนาสินค้าใหม่

เชน่กัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยูร่ะหว่าง

เจราจากับธนาคารพาณิชย์รายใหญ ่2 

รายเพื่อหวังด�าเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ 

หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯได้รว่มมือ

กับธนคารไทยพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว รวมถึงยังมีการพูดคุยกับบริษัท

ประกันภัย 1 ราย คือ เมืองไทยประกัน

ชีวิต และเมืองไทยประกันภัย เพื่อท�า

ธุรกิจประกันภัยชีวิต  ซึ่งการเจรจา

ดังกล่าวคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน

ไตรมาส 2/2562 

" ธุรกิจปล่อยสนิเชื่อเราจะลอนซป์ีนี ้

ซึง่เราพูดคยุกับ SCB เพื่อออกสนิค้า

ใหม่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว ซึง่เรามหีน้า

ทีใ่นเรื่องของการผอ่นช�าระ สว่น

การปล่อยสนิเชื่อจะเป็นหน้าทีข่อง

ธนาคาร โดยเราจะได้สว่นแบง่ก�าไร

จากดอกเบีย้ 10%  ของท้ังหมด รวม

ถึงเรายงัมพีูดคยุกับบรษัิทฯประกัน

ด้วยเชน่กัน  โดยเราจะออกสนิค้าใหม่

เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อขายประกันให้

แก่พนักงานของเรา ซึง่ในธุรกิจนีเ้รา

ก็จะได้สว่นแบง่เป็นตัวดอกเบีย้ 10% 

เชน่กัน " นายสนุทร  กล่าว 





ตลท. เผย บจ. ไทยรายงานยอดขายปี 61 เพ่ิมขึ้น 10.36% 
จากปีก่อน แต่ก�าไรลดลง 1.45% จากไตรมาส 4 ที่ชะลอลง

ตลท.เผยบจ.ไทย รายงานยอดขายปี 

2561 รวม 11.87 ล้านล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 10.36% จากปีก่อน แต่มีก�าไร

สุทธิรวม 9.31 แสนล้านบาท ลดลง 

1.45% เนื่องจากในไตรมาส 4/2561 

หมวดธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับราคาสินค้า

โภคภัณฑ์มีก�าไรสุทธิลดลงจากการปรับ

ลดมูลค่าสินค้าคงคลัง ตามทิศทางราคา

น�ามัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภัณฑ์ และ

เหล็ก 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ 

หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เปิด

เผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET 

จ�านวน 533 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 

97.80% จากท้ังหมด 545 หลักทรัพย์ 

(ไมร่วมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท

ในกลุ่มท่ีเข้าขา่ยอาจถูกเพิกถอน หรือ 

NC และบริษัทท่ีแก้ไขการด�าเนินงาน

ไมไ่ด้ตามก�าหนด หรือ NPG) น�าสง่ผล

การด�าเนินงานงวดปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 พบว่าหลักทรัพย์ท่ี

รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 438 หลัก

ทรัพย์ คิดเป็น 82% ของหลักทรัพย์จด

ทะเบียนท่ีน�าสง่งบการเงินท้ังหมด

 

ผลการด�าเนินงานงวดปี 2561 หลัก

ทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 

11,871,726 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.36% 

ขณะท่ีมีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 

(Core operating profit) 1,079,375 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.47% และมีก�าไร

สุทธิ 931,163 ล้านบาท ลดลง 1.45% 

จากชว่งเดียวกันในปีก่อน

 

“ในปี 2561 หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนยงั

คงมยีอดขายเติบโตดขีึน้ตามเศรษฐกิจ

ในประเทศ อยา่งไรก็ด ีเน่ืองจากราคา

น�ามันทีล่ดลงแรงในชว่งไตรมาส

สดุท้ายของปี สง่ผลใหไ้ตรมาส 

4/2561 หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนมกี�าไร

สทุธิลดลง 40.8% จากชว่งเดยีวกัน

ในปีก่อน โดยเฉพาะหลักทรพัยใ์น

ธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้งกับน�ามัน ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเคมภัีณฑ์ และเหล็ก และท�าให้

ภาพรวมปี 2561 มกี�าไรสทุธิลด

ลง เมื่อเทยีบกับในชว่ง 9 เดือนแรก

ปี 2561 ทีร่ายงานก�าไรสทุธิเติบโต 

13%” นายแมนพงศก์ล่าว

 

ด้านดัชนีชี้วัดความสามารถท�าก�าไร

อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมี

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 

9.09% และอัตราก�าไรสุทธิ 7.40% 

เทียบกับในปีก่อนท่ี 9.79% และ 

8.25% ตามล�าดับ ขณะท่ีด้านฐานะ

การเงินของกิจการ ณ สิ้นปี 2561 พบ

ว่าอัตราสว่นหนี้สินต่อทุน (ไมร่วม

อุตสาหกรรมการเงิน) ปรับขึ้นเล็กน้อย

มาอยูท่ี่ 1.29 เท่า จาก ณ สิ้นปี 2560 ท่ี 

1.24 เท่า  

 หมวดธุรกิจท่ีมีมูลค่าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น

สูง คือ หมวดธนาคารพาณิชย์ ตามการ

ขยายตัวของสินเชื่อและมีค่าใช้จ่าย

เพื่อการส�ารองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญของ

ธนาคารขนาดใหญล่ดลง และหมวดเงิน

ทุนและหลักทรัพย์ ท่ีเติบโตดีตามการ

ขยายตัวของสินเชื่อรายยอ่ย

ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดปี 

2561 ของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มี

ยอดขายรวม 174,363 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 14.64% ขณะท่ีมีก�าไรสุทธิ 5,131 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09% จากชว่ง

เดียวกันในปีก่อน



ก.ล.ต. เผยแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
รายงานข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ

ในการน�าสง่ข้อมูลต่อ ก.ล.ต. ส�าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทัล เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็น

มาตรฐานเดียวกันท้ังอุตสาหกรรม  ใน

การติดตามและก�ากับดูแล รวมถึงลด

ภาระการน�าสง่ข้อมูลเป็นรายกรณี

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ

นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้

ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และศูนย์ซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัล ท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว

และอยูร่ะหว่างขั้นตอนยื่นขอรับใบ

อนุญาตอีกจ�านวนหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบ

ธุรกิจแต่ละรายจะมีโครงสร้างข้อมูล 

และรูปแบบของข้อมูลท่ีแตกต่างกัน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

จึงมีแนวคิดเสนอหลักเกณฑ์ก�าหนด

ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทัล (ICO portal) ผู้ค้าสินทรัพย์

ดิจิทัล (dealer) นายหน้าซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัล (broker) และศูนย์ซื้อ

ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) จัดท�า

และน�าสง่ข้อมูลตามรูปแบบท่ี ก.ล.ต. 

ก�าหนด ซึ่งจะชว่ยลดภาระการท่ีผู้

ประกอบธุรกิจต้องน�าสง่ข้อมูลเป็นราย

กรณี โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

(1) ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือ

ธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล เชน่ 

ปริมาณหรือสัดสว่นโทเคนดิจิทัลท่ีได้

รับการจัดสรร ราคาท่ีได้รับการจัดสรร 

รายการค�าสั่งซื้อหรือขาย ราคาและ

ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

และข้อมูลรายการฝาก ถอน โอน

สินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงิน 

(2) ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้

ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล เชน่ 

wallet address และเลขท่ีบัญชีของ

ผู้ใช้บริการ digital asset wallet 

address ของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล

และผู้ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

และข้อมูลของผู้ออกและเสนอขาย

สินทรัพย์ดิจิทัล

การมีฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 

นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการก�ากับ

ดูแลแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความรว่มมือ

ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ ก.ล.ต. 

ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม

ของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถรว่ม

กันวางแผนการพัฒนาตลาดสินทรัพย์

ทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนการรว่มมือกัน

แก้ไขปัญหา ความเสี่ยง ท่ีอาจเกิด

ขึ้น อันจะท�าให้เกิดเสถียรภาพความ

โปรง่ใส เป็นธรรม และนา่เชื่อถือต่อ

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว

ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับฟังความ

คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ 

ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้

เก่ียวข้องและผู้ท่ีสนใจสามารถแสดง

ความคิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือโทรสาร 

0-2033-9660 หรือทาง e-mail san@

sec.or.th  จนถึงวันท่ี 13 มีนาคม 2562    



บัญชีกลางสรุปผลการด�าเนินงาน
ไตรมาสแรกในระบบ e-GP

ประหยัดงบได้กว่า 4 หมื่นล้านบาท

กรมบัญชีกลางสรุปผลการด�าเนิน

งานในระบบ e-GP ไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถ

ประหยัดงบประมาณได้ 43,180 ล้าน

บาท โดยเฉพาะวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Market) ประหยัดได้สูงสุด 16.31% 

และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Bidding) ประหยัดได้รองลงมาคือ 

12.5% พร้อมเรง่สร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้ผู้ประกอบการอยา่งต่อเนื่อง โดยจัด

โครงการฝึกอบรม จ�านวน 5 รุน่ โดยไมม่ี

ค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ท่ี 

www.gprocurement.go.th 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ท่ีปรึกษาด้าน

พัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะ

โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลัง

จากท่ีกรมบัญชีกลางได้น�าระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างกับหนว่ยงาน

ต่าง ๆ ของภาครัฐ ท�าให้ผู้ประกอบการ

และบุคคลท่ัวไปเข้าถึงข้อมูลได้อยา่ง

รวดเร็วและเท่าเทียม สามารถตรวจสอบ

ได้ทุกขั้นตอน อาทิ ประกาศรา่ง TOR/

รา่งเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศราคากลาง กฎ ระเบียบ ข้อ

บังคับท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี คู่มือต่าง 

ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านผู้ประกอบ

การ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2561 – มกราคม 

2562) มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 

จ�านวน 1.6 ล้านโครงการ มูลค่ากว่า 9 

แสนล้านบาท

ซึ่งมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ผู้ชนะการ

ประกวดราคาและท�าสัญญาแล้ว จ�านวน 

1.8 ล้านฉบับ ในวงเงินงบประมาณ 

497,918 ล้านบาท โดยมีวงเงินท่ีจัดหา

ได้ 454,738 ล้านบาท สามารถประหยัด

งบประมาณได้ 43,180 ล้านบาท ซึ่งวิธี

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีสามารถประหยัดงบ

ประมาณได้มากท่ีสุดคือวิธี e-Market 

ประหยัดได้ 16.31% รองลงมาคือวิธี 

e-Bidding ประหยัดได้ 12.5%  

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า 

จากการด�าเนินการดังกล่าว สง่ผลให้ผู้

ประกอบการสนใจท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ค้า

กับภาครัฐมากขึ้น ซึ่งไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผู้ประกอบ

การมาลงทะเบียนใช้งานในระบบ e-GP 

จ�านวน 260,272 ราย กรมบัญชีกลาง

จึงให้ความส�าคัญในการสร้างความรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับผู้ปฏิบัติงาน 

โดยได้ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

บันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic 

catalog : e-catalog และการเสนอ

ราคาในระบบ e-GP เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้ประกอบการท่ีจ�าหนา่ย

สินค้าในระบบ e-catalog (จ�านวน 78 

สินค้า) ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การบันทึกข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้าใน

ระบบ e-catalog และการเสนอราคาใน

ระบบ e-GP ส�าหรับวิธี e-market และวิธี 

e-bidding จ�านวน 5 รุน่ โดยไมม่ีค่าใช้

จ่าย 

ซึ่งผู้ประกอบการท่ีสนใจ สามารถ

ลงทะเบียนเข้ารว่มได้ท่ี www.

gprocurement.go.th เมนู “หลักสตูร

อบรม” เมนูยอ่ย “หลักสตูรฝกึอบรม

ผูค้้ากับภาครฐั” หัวข้อ “แบบตอบรับ

อบรม e-catalog และการเสนอราคา

ส�าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ" โดยจะเริ่มอบรม

วันท่ี 29 มีนาคม 2562 เป็นวันแรก หาก

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ท่ี 

Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-

6400 ต่อ 4551 หรือ 4553 ในวันและ

เวลาราชการ



ทิสโก้ เวลธ์ เปิดหุ้นกลุ่ม Global Health Care
 หลุมหลบภัยช่วงปลายวัฎจักรเศรษฐกิจ 

ชี้ก�าไรไม่ผันผวนแถมเติบโตได้ดีในระยะยาว 

ทิสโก้ เวลธ์ จัดงานสัมมนา TISCO Wealth Investment 
Forum ครั้งท่ี 15 ในหัวข้อ “เจาะลึก Mega Trend เปล่ียน
โลก : เฮลธ์แคร์โอกาสสร้างก�าไรต้านแรงผันผวน”  เปิด
หุ้นกลุ่ม  Global Health Care หลุมหลบภัยชว่งปลายวัฎ
จักรเศรษฐกิจ ชี้ก�าไรไมผ่ันผวนแถมเติบโตได้ดีในระยะ
ยาว บลจ.ทิสโก้ชู 5 กองทุนเด่นเกาะกระแส ชว่ยนักลงทุน
สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีดี
 
นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
และกลยุทธ์ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of 
Economic Strategy Unit, TISCO Economic Strategy 
Unit : TISCO ESU) เปิดเผยในงานสัมมนา TISCO Wealth 
Investment Forum หัวข้อ “เจาะลึก Mega Trend 
เปล่ียนโลก : เฮลธ์แคร์โอกาสสร้างก�าไรต้านแรงผันผวน” 
ว่า ต้ังแต่ปลายปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 เศรษฐกิจ
หลายประเทศท่ัวโลกขยายตัวในอัตราท่ีลดลงอยา่งชัดเจน 
โดยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจส�าคัญ อาทิ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด
ซื้อในภาคการผลิต ตัวเลขสง่ออกท่ีชะลอตัวลงต่อเนื่อง 
สะท้อนว่าวัฏจักรเศรษฐกิจโลกเคล่ือนเข้าสูช่ว่งปลายของ
การขยายตัวแล้ว ขณะท่ีความไมแ่นน่อนทางการเมืองเพิ่ม
สูงขึ้น ท้ังจากการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวม
ไปถึงการเจรจา Brexit และการเลือกต้ังในหลายประเทศ 
ดังนั้น การลงทุนในปีนี้จึงไมใ่ชง่านง่ายและมีความท้าทาย
เป็นอยา่งมาก

“การเติบโตของเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ัวโลกมี
แนวโน้มชะลอตัวลง โดยในไตรมาส 1/2562 คาดว่า
เศรษฐกิจสหรฐัฯ จะเติบโตต�ากว่าเป้าหมายทีค่าดไว้
ที ่1.9% จากผลกระทบของ Government Shutdown 
ขณะทีเ่ศรษฐกิจยุโรป จนี ญีปุ่่น และตลาดเกิดใหม่ก็
มแีนวโน้มชะลอตัวลงอยา่งต่อเน่ือง ด้านสถานการณ์
เศรษฐกิจก็ยงัมคีวามไม่แน่นอนสงู ในสว่นของเศรษฐกิจ
ไทยมแีนวโน้มชะลอตัวลงจากภาคต่างประเทศ  โดย
สง่ออกยงัต้องเผชญิกับความเสีย่งจากสงครามการค้า 
การท่องเทีย่วมแีนวโน้มชะลอลงจากนักท่องเทีย่วจนี 
สว่นอุปสงค์ในประเทศทีเ่ดิมคาดว่าจะมาชดเชยภาค
ต่างประเทศได้น้ัน อาจไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อยา่ง
แข็งแกรง่ จึงเชื่อว่าธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) จะ
คงดอกเบีย้ไว้ทีร่ะดับ 1.75% ตลอดท้ังปีนี”้ นายคมศร 
กล่าว

หากพิจารณาในด้านการลงทุน ต้ังแต่ต้นปีท่ีผา่นมาตลาด
หุ้นโลกฟื้ นตัวขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจาก 3 
ปัจจัย ได้แก่ การสง่สัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ  (FED)  ความคืบหน้าในการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการฟื้ นตัวของราคา
น�ามัน โดยเรามองว่าจากนี้ตลาดหุ้นโลกมี Upside ค่อน
ข้างจ�ากัด เพราะตลาดได้ซึมซับขา่วด้านบวกไปมากแล้ว 
ขณะท่ีตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างนา่ผิดหวัง จึงมีความเสี่ยง
ท่ีตลาดจะปรับฐานลงมาอีกครั้ง อยา่งไรก็ดี ตามปกติก�าไร
ของบริษัทจดทะเบียนจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกับ
วัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งในยามท่ีเศรษฐกิจเป็นขาลง ผลก�าไร
ของตลาดหุ้นก็จะหดตัวตามไปด้วย ดังนั้น กลยุทธ์การ
ลงทุนท่ีเหมาะสมในชว่งปลายวัฏจักร จึงควรเน้นลงทุนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผลก�าไรไมผ่ันผวนไปตามเศรษฐกิจ
โลกมากนัก และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว 
เชน่ ในกลุ่ม Global Health Care ซึ่งได้ประโยชน์จาก 
Megatrend ของสังคมผู้สูงอายุ ท�าให้กลุ่มนี้มีก�าไรเติบโต
ได้อยา่งต่อเนื่องแม้ในชว่งเศรษฐกิจหดตัว

ยกตัวอยา่ง กลุ่ม Health Care ในสหรัฐฯ จากข้อมูลย้อน
หลังในชว่งเศรษฐกิจถดถอย 3 ครั้งล่าสุดในปี 2533, 2544 
และ 2551 ในชว่งเวลาเดียวกัน ก�าไรของบริษัทของกลุ่ม 
Health Care สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องท่ี 9%, 9% 
และ 4% ตามล�าดับ ขณะท่ีก�าไรของตลาดหุ้นโดยรวม 
(ดัชนี S&P50) ลดลงถึง 28%, 22% และ 36% ตามล�าดับ 
นอกจากนั้นอัตราการขยายตัวในระยะยาวยังดีกว่าตลาด
โดยรวม โดยหากนับจากปี 2533 ถึง 2561 หุ้นในกลุ่ม 
Health Care ของสหรัฐฯ มีก�าไรเติบโต 1,356% สูงกว่า
ตลาดโดยรวมถึงกว่า 1 เท่าตัว (ก�าไรของดัชนี S&P500 โต 
520% ในชว่งเดียวกัน)

นอกจากนั้น หากพิจารณาในแง่ของราคา หุ้นกลุ่ม Health 
Care ในสหรัฐฯ ปัจจุบันเทรดท่ี Forward P/E 15.3 เท่า 
ต�ากว่าดัชนีรวม S&P500 ซึ่งเทรดท่ี 15.6 เท่า เป็นราคา
ท่ีมี Discount จากตลาด ในขณะท่ีค่าเฉล่ียระยะยาว หุ้น
กลุ่ม Health Care เทรดท่ี P/E Premium จากตลาดราว 
10% นับว่ามีความนา่สนใจเป็นอยา่งมาก

“ในยามทีเ่ศรษฐกิจโลกอยูใ่นชว่งปลายวัฏจักร และ
ความเสีย่งเศรษฐกิจถดถอยเริม่ทยอยมากขึน้ การต้ัง
เป้าหมายการลงทนุอาจต้องเปลีย่นไป จากเดิมทีมุ่่งเน้น
สรา้งผลตอบแทนสงูสดุในยามทีเ่ศรษฐกิจเป็นขาขึน้ 
เป็นการเน้นการบรหิารความเสีย่งและรกัษาเงินต้นใน
ยามทีเ่ศรษฐกิจโลกดูเปราะบางขึน้ โดยในกลุ่ม Global  
Health Care น่าจะเป็นค�าตอบทีเ่หมาะสมกับภาวะการ
ลงทนุในปัจจุบนั” นายคมศร กล่าว

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�านวยการสายการตลาด และท่ี
ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 
จ�ากัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing 
and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund 
Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิด
เผยว่า การลงทุนในเมกะเทรนด์มักจะให้ผลตอบแทน
ท่ีดีในระยะยาว เห็นได้จากราคาหุ้นของ Amazon และ 
Apple ซึ่งเป็นหุ้นท่ีอยูใ่นเมกะเทรนด์เทคโนโลยี ได้ปรับ
ตัวขึ้นมากกว่า 2,000% ในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา ดังนั้น หาก
นักลงทุนสามารถประเมินอนาคตได้ถูกต้อง มีระยะเวลา
การลงทุนท่ียาวนานพอ พร้อมท้ังมีความเข้าใจต่อความ
ผันผวนในระยะสั้น ก็มีโอกาสรับผลตอบแทนท่ีดีได้

“ปัจจุบนัหุน้กลุ่ม “เฮลธ์แคร”์ และกลุ่ม“เทคโนโลย”ี 
ถือเป็นเมกะเทรนด์ทีน่่าลงทนุทีส่ดุในชว่งนี ้เพราะด้วย
วิทยาการทีก้่าวหน้าท�าใหม้นุษยม์แีนวโน้มทีจ่ะมอีายุ
ยนืยาวขึน้ประกอบกับสงัคมผูส้งูอายุทีเ่กิดขึน้ท่ัวโลก 
ยิ่งผลักดันใหค้วามต้องการดูแลรกัษาสขุภาพและการ
แพทยเ์ติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในสว่นของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยก็ีพฒันาขึน้มากจนสามารถเขา้ไปแทรกซมึ
อยูใ่นอุตสาหกรรม รวมถึงชวิีตประจ�าวันของมนุษยท์กุ
เพศทกุวัยและกลายเป็นสว่นหน่ึงของชวิีต” นายสาหร์ชั
กล่าว     

ส�าหรับนักลงทุนท่ีต้องการได้รับโอกาสการลงทุนท่ีดีจาก
การลงทุนในเมกะเทรนด์ดังกล่าว บลจ.ทิสโก้มีกองทุน
เด่นท่ีเก่ียวข้องกับเมกะเทรนด์ 3 กองทุน คือ 1. กองทุน
เปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิต้ี (TGHDIGI) 
ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในต่าง
ประเทศผา่นกองทุน CS (Lux) Global Digital Health 
Equity ชนิดหนว่ยลงทุน IB USD (กองทุนหลัก) เน้นลงทุน
ในบริษัทท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ท่ัว
โลก
2. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส 
(TGHSTARP) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้น
กลุ่มเฮลธ์แคร์ท่ีมีศักยภาพสูงท่ัวโลกผา่นกองทุนรวม
เฮลท์แคร์ต่างประเทศท้ังประเภทกองทุนท่ีมีนโยบายเชิง
รุก (Active) และ อีทีเอฟ โดยมีจุดเด่นคือผู้จัดการกองทุน
สามารถเลือกลงทุนในกองทุนเฮลท์แคร์ต่างๆ ท่ีมีผล
งานบริหารกองทุนท่ีโดดเด่น และมีการบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องกับแนวทางของทางผู้จัดการกองทุนของ บลจ.
ทิสโก้ 3. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิต้ี 
(TISTECH) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) มุง่ลงทุนเฉพาะ
เจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 
กระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวทุกมุมโลก ผา่น
กองทุนรวมต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศอยา่งน้อย 2 กองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุน 
TGHDIGI, TGHSTARP และTISTECH ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนจ�านวนมาก

ในมุมของกลุ่มประเทศท่ีนา่สนใจในชว่งนี้ บลจ.ทิสโก้มอง
ว่าตลาดหุ้นจีนและไทยสามารถเข้าลงทุนได้ โดยปัจจุบัน
ดัชนีตลาดหุ้นจีนฟื้ นตัวอยา่งโดดเด่น ผลจากการเจรจา
ด้านการค้ากับสหรัฐฯ เริ่มมีความคืบหน้า ประกอบกับหุ้น
จีนถูกน�าเข้ามาค�านวณรวมในดัชนี MSCI และทางการจีน
ประกาศใช้นโยบายผอ่นคลายและกระตุ้นเศรษฐกิจ อีก
ท้ังราคาหุ้นยังอยูใ่นระดับต�ากว่าค่าเฉล่ียย้อนหลัง จึงยังมี
โอกาสไปได้ต่อ ขณะท่ีประเทศไทยมีปัจจัยบวกเรื่องการ
เลือกต้ังในประเทศรออยู ่ซึ่งหลังจากนี้อาจได้เห็นเม็ดเงิน
ต่างชาติไหลเข้ามาซื้ออีกครั้ง แต่ยังต้องติดตามเรื่องผล
การเลือกต้ังว่ารัฐบาลจะมีการรวมพรรคการเมืองใดบ้าง  
รวมท้ังตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนไทยท่ีอาจเติบโตแบบชะลอตัว ดังนั้น การลงทุน
ในหุ้นไทยจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนหุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามสถานการณ์

ส�าหรับกองทุนเด่นในสว่นนี้ บลจ.ทิสโก้มี 2 กองทุนด้วยกัน
คือ 1. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา่ สตาร์ พลัส (TCHSTARP) 
ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในประเทศ
จีนผา่นกองทุนรวมต่างๆ รวมท้ังอีทีเอฟ โดยผู้จัดการ
กองทุนจะคัดเลือกและกระจายการลงทุนไปยังกองทุน
รวมท่ีมีผลการด�าเนินงานโดดเด่น และ 2. กองทุนเปิด ทิส
โก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (TSF) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) 
เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีประมาณ 15-20 บริษัท โดยผู้
จัดการกองทุนจะคัดเลือกหุ้นท่ีมีแนวโน้มการเติบโตของ
ผลประกอบการท่ีดี และจะปรับเปล่ียนหุ้นอยา่งสม�าเสมอ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

ท้ังนี้ กองทุน TGHDIGI, TGHSTARP, TISTECH และ 
TCHSTARP อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนจาก
การลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รวม ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผล
ตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวน บลจ. 
ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact 
Center โทร. 02-633-6000 กด 4



บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผล LTF 4 กองทุน และ
กองทุน K-PROP รวมกว่า 1,000 ล้านบาท ผู้ลงทุน

ปลื้ม! รับเงิน 14 มี.ค. นี้

นางสาวธิดาศริ ิศรสีมิต Chief 
Investment Officer (รองกรรมการผู้
จัดการ สายงานจัดการลงทนุ) บรษัิทหลัก
ทรพัยจั์ดการกองทนุกสกิรไทย จ�ากัด 
(บลจ.กสกิรไทย) 

เปิดเผยว่า บลจ. กสิกรไทย เตรียมจ่าย
เงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
จ�านวน 4 กองทุน ส�าหรับผลการด�าเนิน
งานต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2561 - 28 
กุมภาพันธ์ 2562 

ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดเค หุ้นระยะ
ยาวปันผล (KDLTF) ในอัตรา 0.13 บาท
ต่อหนว่ย, กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะ
ยาวปันผล (K70LTF) ในอัตรา 0.13 บาท
ต่อหนว่ย, กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะ
ยาวปันผล (KGLTF) ในอัตรา 0.12 บาท
ต่อหนว่ย และกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้น
ระยะยาวปันผล (K20SLTF) จ่ายปันผลใน
อัตรา 0.11 บาทต่อหนว่ย 

นอกจากนี้ยังเตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิด
เค พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์ (K-PROP) ใน
อัตรา 0.54 บาทต่อหนว่ย ส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 
- 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยท้ัง 5 กองทุน
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนท่ีมีรายชื่อ
ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวัน
ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 และมีก�าหนดจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันท่ี 14 
มีนาคม 2562 รวมมูลค่าเงินปันผลท้ังสิ้น
กว่า 1,069.69 ล้านบาท
          
"ในชว่ง 12 เดือนทีผ่า่นมา LTF ท้ัง 4 
กองทนุ ได้แก่ KDLTF, K70LTF, KGLTF 
และ K20SLTF จ่ายปันผลไปแล้วรวม 2 
ครั้ง โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล (Dividend Yield) เฉลีย่ที ่
4.28-5.60% ต่อปี สว่นกองทนุ K-PROP 

มอัีตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่
ที ่11.63% และจ่ายปันผลไปแล้วรวม 3 
ครั้ง (ทีม่า Bloomberg: ณ วันที ่4 ม.ีค. 
62)" นางสาวธิดาศริกิล่าว
          
ด้านผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน
ของกองทุน K20SLTF, KDLTF และ KGLTF 
ให้ผลตอบแทนอยูท่ี่ -4.03%, -4.67% 
และ -3.00% ตามล�าดับ เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน (SET TRI) ซึ่งอยูท่ี่ -3.13% ขณะ
ท่ีกองทุน K70LTF ให้ผลตอบแทนอยูท่ี่ 
-3.16% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน -1.77% 
สว่นกองทุน K-PROP ให้ผลตอบแทนอยู่
ท่ี 4.63% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยูท่ี่ 
4.27% (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ก.พ. 62)
          
ส�าหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจและการลงทุน
ในตลาดหุ้นไทย นางสาวธิดาศิริ กล่าวว่า 
SET Index ปรับขึ้นต่อเนื่องจากชว่งต้นปี 
โดยมีปัจจัยหลักคือ การสง่สัญญาณชะลอ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีชว่ยลดความกังวล
ต่อสภาพคล่องโลกตึงตัว และสง่ผลให้ค่า
เงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ประกอบ
กับการก�าหนดวันเลือกต้ังชัดเจนของไทย
สง่ผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม 
ขณะท่ีความคืบหน้าเชิงบวกของการเจรจา
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ท่ีล่าสุดมีการ
เล่ือนการปรับขึ้นอัตราภาษีจาก 10% เป็น 
25% จากก�าหนดเดิม 1 มี.ค. 62 ออกไป
โดยไมม่ีก�าหนด สง่ผลให้ความกังวลเรื่อง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกลดลง
          
อยา่งไรก็ตาม ในระยะสั้น มีปัจจัยส�าคัญ
ท่ีต้องติดตาม ได้แก่ ผลการเลือกต้ังของ
ไทยท่ีจะมีขึ้นในชว่งปลายเดือนมี.ค.นี้ 
การเจรจาเรื่อง Brexit ก่อนก�าหนดเส้น
ตายชว่งปลายเดือนมี.ค. และการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีนและมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ รวมไปถึงความคืบหน้าการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

ท้ังนี้ บลจ.กสิกรไทย ประเมินว่า ในระยะ
สั้น SET Index จะปรับตัวผันผวนในชว่ง 
1600-1680 จุด และยังคงเป้าหมาย SET 
Index ณ สิ้นปี 2562 ท่ีระดับ 1750 จุด 
ด้วย Forward PE ปี 2562 ท่ี 15.7 เท่า 
          
สว่นภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ 
มองว่า REIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีการ
ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักจาก
การท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ สง่สัญญาณ
ผอ่นคลายการขึ้นดอกเบี้ยและการปรับลด
งบดุล ท้ังนี้ สินทรัพย์ประเภทนี้ยังให้ผล
ตอบแทนท่ีดีและผันผวนน้อยกว่าหุ้น จึง
เหมาะสมส�าหรับการลงทุนท่ีต้องการความ
เสี่ยงต�าในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ท้ังนี้ บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองบวกต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนเงินปันผลของหนว่ยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ท้ังในไทยและสิงคโปร์อยู่
ท่ีประมาณ 5-6% ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับตลาด
โดยรวม
          
ผู้ท่ีสนใจลงทุนใน กองทุน KDLTF กองทุน 
K70LTF กองทุน KGLTF กองทุน K20SLTF 
และกองทุน K-PROP สามารถขอรับหนังสือ
ชี้ชวนเสนอขายได้ท่ีธนาคารกสิกรไทยทุก
สาขา หรือลงทุนผา่น K-My Funds หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี KAsset 
Contact Center 0 2673 3888 
          
ผู้ลงทุนโปรดศึกษาคู่มือภาษี LTF และ
ท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผล
ตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนได้ท่ี 
www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกร
ไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ
ขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลท่ีเสนอขาย
กองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน



บล.กรุงศรี  เปิดแผนปี 62  ลุยพัฒนา
แพลตฟอร์มยกระดับการลงทุนแบครบ
วงจรผา่นชอ่งทางดิจิทัล -ขยายฐานลูกค้า
ต่อเนื่อง  เผยปี 62 มีดีล IPO  2-5 บริษัท  
ระบุมี 2 บริษัทท่ีเป็นแกนน�ารับประกันการ
จัดจ�าหนา่ย  

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทหลักทรัพย์ กรุง
ศรี ประสบความส�าเร็จในการเพิ่มสว่นแบง่
การตลาดอยา่งต่อเนื่อง หลังจากท่ีมีการ
ปรับโครงสร้างพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจ 
อาทิ ด้านกลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ มี
การขยายธุรกิจนักลงทุนสถาบันและวาณิช
ธนกิจ ในชว่งปี 2558-2561 บริษัทมีอัตรา
การเติบโตของสว่นแบง่ตลาดเฉล่ียท่ี 9% 
ต่อปี 

ขณะท่ีด้านธุรกิจสถาบัน สว่นแบง่ตลาด
มีอัตราการเติบโตเฉล่ียท่ี 20% ต่อปี และ
รายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของธุรกิจสถาบันมีอัตราการเติบโต
เฉล่ียท่ี 40% ต่อปี  ด้านธุรกิจวาณิชธนกิจ
ซึ่งเริ่มรุกอยา่งจริงจังในปี 2560 พบว่ามี
ปริมาณธุรกิจท่ีขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 
2560 มีจ�านวน 12 บริษัท และปี 2561 มี
จ�านวน 4 บริษัท  โดยบริษัทได้เป็นผู้รว่ม
รับประกันการจัดจ�าหนา่ย (IPO) จ�านวน 
15 บริษัท ส�าหรับในปี 2562 เรามีดีลท่ี
อยูร่ะหว่างด�าเนินการ 2-5 บริษัท ซึ่งใน
จ�านวนนี้ มี 2 บริษัทท่ีบล.กรุงศรีเป็นแกน
น�าในการประกันการจัดจ�าหนา่ย

” ส�าหรบักลยุทธ์ด้านดิจิทัล แพลตฟอรม์ 
บรษัิทยงัคงเดินหน้าต่อด้วยการมุ่ง
พฒันา Ecosystem ของระบบการซื้อ
ขายหลักทรพัยผ์า่นระบบ Application 
Programming Interface (API) เพื่อ
รวมระบบการซื้อขายทกุๆ ผลิตภัณฑ์การ
ลงทนุเขา้มาอยูบ่นแพลตฟอรม์เดยีว มี
การปรบัโครงสรา้งทมีอบีสิซเินสและน�า
กระบวนการท�างานในรูปแบบ Agile เขา้
มาใชเ้พื่อสรา้งผลลัพธ์ในเวลาอันสั้น รวม
ท้ังการรวบรวมบทวิเคราะห ์

และเครื่องมือทีใ่ชใ้นการตัดสนิลงทนุและ
เพิ่มพนัธมิตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้าน เชน่ Finnomena ด้านการจัดพอรต์
การลงทนุ Deepscope ด้าน Algorithm  
StockRadars ด้านขอ้มูลประกอบการ
ลงทนุ โดยบล.กรุงศร ีจะเป็นแกนกลาง
ในการน�าแพลตฟอรม์ด้านการลงทนุมา
รวมไว้ด้วยกันเพื่อใหล้กูค้าสามารถใช้
งานได้ในทีเ่ดยีว รวมท้ังแพลตฟอรม์ด้าน
การลงทนุทีท่างบรษัิทจะได้มกีารพฒันา
ขึน้เองโดยการอาศยัความรว่มมือจากผู้
เชีย่วชาญท้ังภายในและภายนอกบรษัิท 
นับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญทีจ่ะสามารถตอบ
โจทยค์วามต้องการของลกูค้าในโลกยุค
ดิจิทัลได้อยา่งรวดเรว็ขึน้”

“ในด้านการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีห้
กับลกูค้า บรษัิทมุ่งเน้นบรกิารทีใ่หล้กูค้า
สมัผสัถึงประสบการณ์ทีด่ยีิ่งขึน้เริม่

ต้ังแต่เริม่ต้นเขา้สูเ่สน้ทางการลงทนุ 
การเปิดบญัชผีา่นระบบ Online มกีาร
ท�า E-KYC ตามขอ้ก�าหนดของทางการ   
ลกูค้าจะสามารถเปิดบญัชคีรั้งเดยีวเพื่อ
ท�าธุรกรรมสนิค้าประเภทต่างๆ ได้ใน
บญัชเีดยีวและสามารถท�าธุรกรรมการ
โอนผา่นมือถือได้ทกุทีท่ีต้่องการ มกีาร
วิเคราะหส์ถานะพอรต์การลงทนุและรวม
รายงานการถือครองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้
ในระบบเดยีว เพื่ออ�านวยความสะดวก
และท�าใหล้กูค้าเหน็ภาพรวมการลงทนุ
ของตนเองไว้ในทีเ่ดยีว นอกจากนี ้บรษัิท
ได้มุ่งเน้นการเตรยีมความพรอ้มของ
บุคลากรภายในองค์กรใหม้มีุมมองในโลก
ยุคดิจิทัล และปลกูฝงัแนวคิดในการสรา้ง
ความมั่งค่ังอยา่งเป็นระบบ  เพื่อก้าวทัน
การเปลีย่นแปลงของขอ้มูลและน�าเสนอ
บรกิารทีม่ปีระสทิธิภาพเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้า” 

“ในปีทีผ่า่นมา บล.กรุงศร ีได้รบั
รางวัล SET Awards 2018 ซึง่จัดโดย
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รว่ม
กับวารสารการเงินการธนาคาร และ
การพฒันาด้าน Digital Platform 
บรษัิทยงัได้รบัรางวัล International 
Finance Awards 2018 จาก 
International Finance Magazine 
ด้าน Most Innovative Mobile Trading 
Application ซึง่เป็นเครื่องยนืยนัถึงความ
ก้าวหน้าในศกัยภาพด้านดิจิทัลและความ
พรอ้มทีจ่ะสรา้งประสบการณ์ทีด่เียีย่มให้
กับลกูค้า” นายอุดมการกล่าวเพิ่มเติม   

บล.กรุงศรี เปิดแผนปี 62 
ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มยกระดับการลงทุน

แบบครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัล - ตุนดีล IPO 2-5 บริษัท



ดร.วิรไท สนัติประภพ ผู้ว่าการธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธาน
ในงานแถลงขา่วแผนกลยุทธ์ระบบ
การช�าระเงิน ฉบับท่ี 4 และรว่มเสวนา
ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของ Digital 
Payment” 

โดยมีผู้รว่มเสวนาประกอบด้วย คุณสิริ
ธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ชว่ยผู้ว่าการ 
สายนโยบายระบบการช�าระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงินคุณปรีดี ดาวฉาย 
ประธานสมาคมธนาคารไทย คุณสุธีรา 
ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ ่ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  ดร.ศักด์ิ เสก
ขุนทด ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) และคุณ
วราวุธ นาถประดิษฐ์รองผู้จัดการท่ัวไป
สายงานการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย)

การเสวนา “ก้าวต่อไปของ Digital 
Payment” ครอบคลมุสาระส�าคัญ
ของแผนกลยุทธ์ระบบการช�าระเงิน
ฉบบัที ่4 ซึง่มุ่งสรา้งระบบนิเวศน์ หรอื 
Ecosystem ให ้Digital Payment เป็น
ทางเลือกหลักของการช�าระเงิน โดยให้
ความส�าคัญกับการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานการช�าระเงินและบรกิารช�าระ
เงินใหม้ปีระสทิธิภาพ ปลอดภัย ราคา
ถกู และตรงความต้องการของผูใ้ชท้ั้ง
ประชาชน ธุรกิจ e-Commerce และ 
Social Commerce ทีเ่ติบโตอยา่งต่อ
เน่ือง รวมถึงธุรกิจ SME และธุรกิจ
ขนาดใหญ ่ตลอดจนขยายการใช้
บรกิารช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใ์ห้

ครอบคลมุท่ัวประเทศผา่นกรอบการ
พฒันา 5 ด้าน ได้แก่

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
ช�าระเงินให้ได้มาตรฐานพร้อมเชื่อม
โยง (InteroperableInfrastructure)
โดยเพิ่มขีดความสามารถและความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบการช าระเงิน
ส าคัญให้ได้มาตรฐานสากล ยกระดับ
การใช้ ISO20022 เพื่อรองรับการสง่
ข้อมูลทางธุรกิจและการเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ

(2) การสง่เสริมนวัตกรรมและบริการ
ช�าระเงิน (Innovation) โดยพัฒนา
บริการท่ีตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายท้ัง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

(3) การสง่เสริมการเข้าถึงและใช้บริการ
ช�าระเงิน (Inclusion) โดยขยายการ
ใช้ Digital Payment และความรู้ความ
เข้าใจในทุกภาคสว่น

(4) การก�ากับดูแลและบริหารความ
เสี่ยง (Immunity) สร้างภูมิคุ้นกันพร้อม
รับมือภัยไซเบอร์และคุ้มครองผู้ใช้
บริการอยา่งเหมาะสม

(5) การพัฒนาข้อมูลช�าระเงิน 
(Information) โดยเชื่อมโยงข้อมูลการ
ช�าระเงินอยา่งบูรณาการและพัฒนาการ
วิเคราะห์เชิงลึกการขับเคล่ือนแผนกล
ยุทธ์ฯ ฉบับนี้มีระยะเวลาด�าเนินการ
ระหว่างปี 2562 – 2564 โดย ธปท. 

จะรว่มกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ
ช�าระเงิน และหนว่ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อผลักดัน
มาตรการต่าง ๆให้บรรลุผล ซึ่งจะชว่ย
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงิน
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย รองรับการ
พัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพในการ
แขง่ขันของประเทศ และสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชน 

ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ระบบ
การช าระเงิน ฉบับท่ี 3 ท่ีผา่นมา ชว่ย
ให้การใช้ Digital Paymentในภาพรวม
เพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญ โดยมีปริมาณ
การใช้ถึง 5,868 ล้านรายการต่อเดือน 
(ณ 31 ธ.ค. 2561) เพิ่มขึ้น83% จากปี 
2559 เฉล่ีย 89 ครั้ง/คน/ปี

โดยการใช้พร้อมเพย์มีการลงทะเบียน
รวม 46.5 ล้านเลขหมาย (ณ 31 ธ.ค. 
2561) เฉล่ีย 4.5 ล้านรายการต่อวัน 
มูลค่าเฉล่ีย 5,000 บาทต่อรายการ ในปี 
2561 เติบโตเฉล่ีย 20% ต่อเดือน ส าห
รับการใช้Mobile Payment  มีจ�านวน 
47 ล้านบัญชี (ณ 31 ธ.ค. 2561) เพิ่ม
ขึ้นจาก 21 ล้านบัญชีในปี 2559 และ 
Internet Banking มีจ�านวน27.8 ล้าน
บัญชี (ณ 31 ธ.ค. 2561) เพิ่มขึ้นจาก 
14.6 ล้านบัญชีในปี 2559 

นอกจากนี้ การใช้บัตรเดบิตและเครดิต
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะทาง 
Online ท่ีจ�านวนการท�ารายการเพิ่มขึ้น 
155%

ธปท.  เปิดแผนกลยุทธ์ระบบการช�าระเงิน ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2562 - 2564) มุ่งสร้าง Digital Payment 

เป็นทางเลือกหลักของการช�าระเงิน



นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อ
มั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence 
Index) ประจ�าเดือนมีนาคม 2562 ว่า “ดัชนี
ความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนท่ีสองติดต่อกัน มา
อยูใ่นเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) เป็นเดือนแรก
ในรอบ 5 เดือน โดยผลส�ารวจพบว่านักลงทุน
เชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองจากการเลือกต้ังท่ี
ชัดเจนเป็นปัจจัยหลัก รองลงมานักลงทุนเชื่อ
มั่นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ขณะท่ียัง
คงติดตามผลการเจรจานโยบายการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน และเสถียรภาพรัฐบาลใหมห่ลัง
เลือกต้ังเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ”

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index) ประจ�าเดือนมีนาคม 2562 
ได้ผลส�ารวจโดยสรุป ดังนี้
 
• ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (พฤษภาคม 2562) อยู่
ในเกณฑ์       “ร้อนแรง” (Bullish) (ชว่งค่า
ดัชนี 120 - 159) จาก “ทรงตัว”  โดยเพิ่มขึ้น 
11.92% มาอยูท่ี่ระดับ 130.68
• ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศอยูท่ี่ Zone ร้อนแรง (Bullish) เชน่เดิม
• ดัชนีนักลงทุนกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
อยูใ่น Zone ร้อนแรง (Bullish) เชน่เดิม
• ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคลปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ Zone ร้อนแรง (Bullish)
• ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศ อยูใ่น Zone ทรงตัว (Neutral) เชน่เดิม
• หมวดธุรกิจท่ีนา่สนใจมากท่ีสุด คือหมวด
ธนาคาร (BANK)
• หมวดธุรกิจท่ีไมน่า่สนใจมากท่ีสุด คือหมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)  
• ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาก
ท่ีสุด คือ สถานการณ์ทางการเมือง
• ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาก

ท่ีสุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ

“ในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์ ดัชนตีลาดหลัก
ทรพัยฯ์ ปรบัตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยมกีาร
เคล่ือนไหวระหว่างเดือนปรบัตัวผนัผวนใน
บางชว่งตามปัจจัยทางการเมืองและขา่วการ
เลือกต้ัง จากผลส�ารวจทิศทางการลงทนุ ใน
อกี 3 เดือนขา้งหน้า ชีว่้านักลงทนุคาดหวังใน
เชงิบวกจากการเขา้สูก่ารเลือกต้ัง และความ
เชื่อมั่นผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีน 
และการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทยยงัคงมทิีศทางเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
แม้ว่าอาจชะลอตัวจากผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจโลก ขณะทีนั่กลงทนุบางสว่นกังวล
ทิศทางการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรฐัและ
จนี แม้ว่ามทิีศทางผลการเจรจาในเชงิบวก 
และเสถยีรภาพของรฐับาลในประเทศหลัง
การเลือกต้ัง เป็นปัจจัยความเสีย่งทีนั่กลงทนุ
ติดตามมากทีส่ดุ 

ส�าหรบัปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกทีต้่องติดตาม
ได้แก่ การพจิารณายุติการปรบัลดขนาดงบดุล
และทิศทางการขึน้อัตราดอกเบีย้ในระยะต่อ
ไปของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน
ของสหรฐั ผลการประชุม ECB ทีม่แีนวโน้ม
คงนโยบายการเงินและอาจชะลอการปรบั
ขึน้ดอกเบีย้ออกไป การพจิารณาขอ้ตกลง 
BREXIT กับ EU ซึง่มกี�าหนดเสน้ตายในวันที ่
29 มนีาคม การปรบัลดคาดการณ์ GDP ของ
กลุ่ม EU จาก 1.9% มาเป็น 1.3%  ผลการ
ประชุมนโยบายเศรษฐกิจของจนีในเดือน
มนีาคม กลุ่มหลักทรพัยท์ีนั่กลงทนุใหค้วาม
สนใจมากทีส่ดุคือ หมวดธนาคาร (BANK) 
ขณะทีห่มวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP)  
ไม่น่าสนใจลงทนุมากทีส่ดุ” 

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนมีนาคม 2562

“ผลจากดัชนคีาดว่าอัตราดอกเบีย้นโยบายจะ

ไม่เปลีย่นแปลงจากระดับ 1.75% สว่นอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี และอายุ 
10 ปีมแีนวโน้มปรบัตัวสงูขึน้ในอกี 10 สปัดาห์
ขา้งหน้านับจากวันทีท่�าการส�ารวจ (12 ก.พ. 
62) ซึง่อยูท่ีร่ะดับ 2.14% และ 2.48% ตาม
ล�าดับ ด้วยความเชื่อมั่นทีส่งูขึน้จากการส�ารวจ
ครั้งทีแ่ล้วโดยเฉพาะพนัธบตัรรฐับาลรุน่อายุ 5 
ปี ซึง่มเีหตปุัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจทีข่ยาย
ตัวในระดับทรงตัว แนวโน้มอัตราเงินเฟอ้ใน
ระดับต�า และทิศทางอัตราดอกเบีย้ในตลาด
โลก”

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนมีนาคม 2562 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนมีนาคมนี้ อยูท่ี่ระดับ 
54 สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดท่ีใกล้เคียง
กับครั้งท่ีแล้ว ท่ีคาดว่าการประชุม กนง. ใน
เดือนมีนาคมนี้จะคงระดับดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 
1.75% ต่อไป โดยให้น�าหนักในปัจจัยหลัก ได้แก่ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 
และทิศทางดอกเบี้ยในตลาดโลก เป็นหลัก

- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปี ในรอบการประชุม กนง. พฤษภาคม 
2562 (ประมาณ 10 สัปดาห์ข้างหน้า) อยูท่ี่
ระดับ 83 เพิ่มขึ้นอยา่งมากจากครั้งท่ีแล้ว 
และขึ้นมาอยูใ่นเกณฑ์ “มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น 
(Increase)” จากระดับ 2.14% ณ วันท่ีท�าการ
ส�ารวจ (12 ก.พ. 62) เชน่เดียวกันกับอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ท่ีดัชนีคาด
การณ์เพิ่มขึ้นจากครั้งท่ีผา่น มาอยูท่ี่ระดับ 
77 และอยูใ่นเกณฑ์ “มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น 
(Increase)” จากระดับ 2.48% ณ วันท่ีท�าการ
ส�ารวจ (12 ก.พ. 62) โดยมีปัจจัยหนุนส�าคัญ
จาก Fund flow จากต่างชาติ และ อุปสงค์และ
อุปทานในตลาดตราสารหนี้”

FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือน
ข้างหน้า (พ.ค.62) อยู่ในเกณฑ์  “ร้อนแรง” เป็นเดือนแรกในรอบ 5 เดือน



“ทรีนีต้ี” จัดต้ังกองทุนสว่นบุคคล “ทรี
นีต้ี เอเชียน ไพรเวท ฟันด์” (Trinity 
ASIAN Private Fund) ให้มืออาชีพ “AZ 
Investment Management Singapore 
(AZIM)” บริหารกองทุน เริ่มเปิดขาย
มีนาคม 2562 โดยลงทุนเริ่มต้น เพียง 
2 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี คาดให้ผล
ตอบแทนประมาณ 8%

นายชาญชัย กงทองลักษณ์  ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี 
จ�ากัด เปิดเผยว่า ทรีนีต้ีเตรียมเปิดขาย
กองทุนสว่นบุคคล ทรีนีต้ี เอเชียน ไพร
เวท ฟันด์ (Trinity ASIAN Private Fund) 
บริหารกองทุนโดย AZ Investment 
Management Singapore (AZIM)   

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ AZIMUT GROUP 
และเป็นผู้น�าการบริหารจัดการสินทรัพย์
และการลงทุนในยุโรป โดยมีสินทรัพย์
ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า 6.27 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการลงทุนใน 
105 กองทุน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนใน
ดัชนีราคาหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์
ประเทศอิตาลี (FTSE MIB 40) และ
ดัชนีหุ้นหลักของประเทศยุโรป 
(Eurostoxx600)  ด้วยมูลค่าตามราคา
ตลาดกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และมีความช�านาญในการบริหารกองทุน 
16 ประเทศ จาก 4 ภูมิภาค ด้วยทีมงาน
ผู้บริหารกองทุน Fund Manager ท่ีมี
ประสบการณ์การคัดเลือกหุ้นได้ถูกตัวใน
ชว่งระยะเวลาท่ีเหมาะสม

โดยต้ังแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา 
เศรษฐกิจโลกเริ่มเติบโตช้าลงจากปี
ก่อน เหลือประมาณร้อยละ 3.5 และมี
แนวโน้มเป็นเชิงลบ  เนื่องจากผลกระ
ทบจากสงครามทางการค้าของสหรัฐฯ 
และจีน รวมถึงความเสี่ยงด้านการเมือง

และวัฎจักรทางเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นชว่งขา
ลง ขณะเดียวกันตลาดเอเชียมีความนา่
สนใจในการลงทุน ด้วยประชากรในแถบ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีจ�านวนมาก
นับเป็น 58% ของประชากรโลกท้ังหมด 
ท�าให้เศรษฐกิจของเอเชียนั้นมีขนาด
ใหญทั่ดเทียมกับหลายๆ ประเทศส�าคัญ
ของโลก ประกอบกับตลาดเอเชียท่ีผา่น
มา (ไมน่ับรวมญี่ปุ่น) มีการเติบโตของ 
GDP ท่ีโดดเด่นมาตลอดนับต้ังแต่ปี 1980 
เป็นต้นมา  ทรีนีต้ีจึงมองเห็นโอกาสใน
การลงทุนในเอเชีย และสนใจท่ีจะลงทุน
ในหุ้นบาง Sector และในหุ้นบางบริษัท
ในกลุ่มประเทศเอเชียท่ีให้ผลตอบแทนท่ี
ดี

“การลงทนุในกองทนุสว่นบุคคลใน
ต่างประเทศไม่ใชเ่รื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่
เรื่องยาก หากแต่ต้องอาศยัทมีงาน
บรหิาร กองทนุทีม่คีวามสามารถและ
มปีระสบการณ์  การทีท่รนีตีีเ้ลือก 
AZ Investment Management 
Singapore (AZIM)  มาเป็นผูบ้รหิาร
กองทนุในครั้งนี ้เพราะเหน็ผลงานจาก
การบรหิารกองทนุในชื่อ GEM ASIA 
ทีม่แีนวโน้มว่าจะสามารถสรา้งผล
ตอบแทนราวรอ้ยละ 8 ในปี 2562 และ
ต้ังแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา (ถึงวันที ่
29 มกราคม 2562) กองทนุนีย้งัคงให้
ผลตอบแทนสงูถึงรอ้ยละ 9 ชนะดัชน ี
iShares MSCI กว่ารอ้ยละ 3.5  อกี
ด้วย” นายชาญชยั กล่าว

นายชาญชัย กล่าวต่อว่า หากจะเจาะลึก
ถึงสัดสว่นการลงทุนตามอุตสาหกรรม
ของกองทุน GEM Asia จะเห็นได้ว่า
ในปีท่ีผา่นมีการลงทุนในธุรกิจหลักท้ัง
สิ้น 12 กลุ่ม และประสบความส�าเร็จ
มากสูงสุด 5 กลุ่มแรก ได้แก่ Financial, 
Consumer Discretionary, Real 
Estate, Communication Services 

และ IT โดยการลงทุนให้ผลตอบแทน
ท่ี Outperformed ตลาดจากการเลือก
ลงทุนของผู้บริหารกองทุนท่ีถูกทิศทาง
และถูกกลุ่มธุรกิจ มีการติดตามอัตรา
แลกเปล่ียนอยา่งใกล้ชิด ประกอบกับ
การบริหารพอร์ตโฟลิโอ มีการใช้กลยุทธ์
การลงทุนโดยใช้ธีม Macro เป็นหลัก 
และให้ความส�าคัญกับเงินท่ีจะไหล
เข้าไปท่ีธีมการลงทุนต่างๆ  รวมถึงการ
ให้ความสนใจในเรื่องดอกเบี้ยและการ
เปล่ียนแปลงของค่าเงิน ซึ่งผลตอบแทน
ท่ีเป็นบวกของหุ้นรายตัวท่ีเลือกเข้ามา
นั้นเกิดจากความมุง่มั่นในกลยุทธ์ และ
การวิเคราะห์หุ้นแบบ Bottom Up 

ดังนั้น จากผลงานการบริหารกองทุน
แบบมืออาชีพของ AZ Investment 
Management Singapore (AZIM) ท�าให้
บริษัทมั่นใจท่ีจะมอบความไว้วางใจให้มา
เป็นผู้บริหารกองทุนสว่นบุคคล ทรีนีต้ี เอ
เชียน ไพรเวท ฟันด์ และคาดว่ากองทุน
ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ได้ทัดเทียมกับ กองทุน GEM ASIA ด้วย
เชน่กัน และจะเป็นทางเลือกในการลงทุน
ให้กับลูกค้าท่ีต้องการกระจายความเสี่ยง 
และผสมผสานพอร์ตลงทุนไปลงทุนยัง
ต่างประเทศอีกด้วย

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจลงทุนกับกองทุนสว่น
บุคคล ทรีนีต้ี เอเชียน ไพรเวท ฟันด์ 
สามารถเปิดบัญชีกองทุนสว่นบุคคล กับ
บริษัทหลักทรัพย์  ทรีนีต้ี จ�ากัด ได้โดยใช้
เงินลงทุนขั้นต�าเพียง 2 ล้านบาท มีระยะ
เวลาการลงทุน 1 ปี  และคาดว่าจะเริ่ม
การลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562  
เปิดให้จองต้ังแต่วันท่ี 18 มีนาคม ถึงวันท่ี 
31 มีนาคมศกนี้  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี ฝ่ายธนบดีธนกิจ บริษัท
หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ�ากัด โทร. 0-2343-
9532-33

บล.ทรีนีตี้  เตรียมเปิดขาย กองทุนส่วนบุคคล
“ทรีนีตี้ เอเชียน ไพรเวท ฟนัด์” คาดให้ผลตอบแทนราว 8% 





สัมภาษณ์พิเศษ

Q : อยากให้คุณบุญยง ฉายภาพธุรกิจของ ZEN ว่าการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเซ็นมีโครงสร้างธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

เจาะโมเดลธุรกิจ ZEN
มุ่งสู่ผู้น�าธุรกิจ Food Service
สัมภาษณ์พิเศษ วันนี้จะพานักลงทุนทุกท่าน ไปรู้จักกับหุ้น IPO “บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ZEN “ ผู้น�าธุรกิจด้านอาหาร ที่มีแบรนด์ร้านอาหารไทยและ
ญี่ปุ่นชั้นน�าในเครือทั้งหมด 12 แบรนด์ ที่เตรียมจะเข้ามาเทรดในกระดาน SET ในวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 

นี้แล้ว เส้นทางการเติบโตของ ZEN ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี จะเป็นอย่างไร และอะไร
เป็นโมเดลธุรกิจที่ท�าให้ ZEN ประสบความส�าเร็จจนถึงวันที่พร้อมจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขอเชิญคุณผู้อ่านพบกับมุมมองของ  “บุญยง 
ตันสกุล” แม่ทัพใหญ่ ZEN  ที่จะเปิดโรดแมพถึงเส้นทางการเติบโต เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายผู้น�า
ธุรกิจ Food Service .............

คุณบุญยง ตันสกุล : ต้องบอกว่าบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจอาหารมาเกือบ 30 ปี ใน
อดีตที่ผ่านมาโครงสร้างธุรกิจก็จะอยู่ในธุรกิจอาหารญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด 
12 แบรนด์ ก็จะมีทั้งที่เป็นแบรนด์ไทย แบรนด์ญี่ปุ่น 6 แบรนด์ไทย 6 แบรนด์ญี่ปุ่น 
ผมคิดว่าหลายๆ ท่านก็คงรู้จักดีของแบรนด์ญี่ปุ่นก็ เซ็น, อากะ, ออนเดอะเทเบิ้ล, 
เท็ตสึ, ซูชิชู และมุฉะ ส่วนของแบรนด์ไทยก็ ต�ามั่ว ลาวยวน แจ่วฮ้อน เฝอ เดอต�า
มั่ว ตัวสุดท้ายคือเขียง ทั้งหมด 12 แบรนด์

แต่ปัจจุบันนี้เซ็น ไม่ใช่ธุรกิจอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียว เป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟูด้เซอร์วิส
(Food Service) เราแบ่งกลุ่มธุรกิจออกมาเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เราเรียกว่าฟูด้เซอร์วิส ก็จะ
มีตั้งแต่การขายสินค้าที่เป็นธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางของร้านเราเองร้านอาหาร
ไทย เข้าไปในช่องทางของพวกที่เป็นโมเดิร์นเทรด 

พวกที่เป็นดิสเคาท์สโตร์ พวกที่เป็นร้านขายของฝาก อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจ
เดลิเวอรี่และแคทเทอริ่ง สุดท้ายก็คือกลุ่มธุรกิจที่รับปรึกษาและบริหารจัดการเรื่อง
ร้านอาหาร นี่คือโครงสร้างปัจจุบันคือแบ่งเป็น 3 กลุ่มภายใต้ธุรกิจอาหารที่เราปรับ
วิชั่นจากที่เคยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียว ก็เป็นธุรกิจฟูด้เซอร์วิส ครับ



Q : อยากให้คุณบุญยง ฉายภาพธุรกิจของ ZEN ว่าการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเซ็นมีโครงสร้างธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

Q : จุดเด่นของธุรกิจ Food Service คืออะไรบ้างคะ 
ท�าไมถึงมารุกธุรกิจนี้

คุณบุญยง ตันสกุล : ต้องบอกว่าบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจอาหารมาเกือบ 30 ปี ในอดีตที่ผ่าน
มาโครงสร้างธุรกิจก็จะอยู่ในธุรกิจอาหารญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด 12 แบรนด์ ก็จะมี
ทั้งที่เป็นแบรนด์ไทย แบรนด์ญี่ปุ่น 6 แบรนด์ไทย 6 แบรนด์ญี่ปุ่น ผมคิดว่าหลายๆ ท่านก็
คงรู้จักดีของแบรนด์ญี่ปุ่นก็ เซ็น, อากะ, ออนเดอะเทเบิ้ล, เท็ตสึ, ซูชิชู และมุฉะ ส่วนของ
แบรนด์ไทยก็ ต�ามั่ว ลาวยวน แจ่วฮ้อน เฝอ เดอต�ามั่ว ตัวสุดท้ายคือเขียง ทั้งหมด 12 
แบรนด์

แต่ปัจจุบันนี้เซ็น ไม่ใช่ธุรกิจอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียว เป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟูด้เซอร์วิส (Food 
Service) เราแบ่งกลุ่มธุรกิจออกมาเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจ
แฟรนไชส์ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เราเรียกว่าฟูด้เซอร์วิส ก็จะมีตั้งแต่การขาย
สินค้าที่เป็นธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางของร้านเราเองร้านอาหารไทย เข้าไปในช่องทางของ
พวกที่เป็นโมเดิร์นเทรด 

พวกที่เป็นดิสเคาท์สโตร์ พวกที่เป็นร้านขายของฝาก อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจเดลิเวอรี่
และแคทเทอริ่ง สุดท้ายก็คือกลุ่มธุรกิจที่รับปรึกษาและบริหารจัดการเรื่องร้านอาหาร นี่คือ
โครงสร้างปัจจุบันคือแบ่งเป็น 3 กลุ่มภายใต้ธุรกิจอาหารที่เราปรับวิชั่นจากที่เคยเป็นร้าน
อาหารญี่ปุ่นอย่างเดียว ก็เป็นธุรกิจฟูด้เซอร์วิส ครับ

คุณบุญยง ตันสกุล : ธุรกิจฟูด้เซอร์วิสให้ความ
ส�าคัญกับธุรกิจที่เป็นเดลิเวอรี่ จากอดีตนั้นเราไม่
เคยโฟกัสในสัดส่วนของธุรกิจเดลิเวอรี่เลย แต่ใน
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเราเห็นถึง
การเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
แล้วปีนึง 10 กว่าเปอร์เซ็น 

ท�าไมเราถึงมองกลุ่มธุรกิจอาหารที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ในธุรกิจ
เดลิเวอรี่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะไปท�าให้พฤติกรรมการ
ขายนี้เริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่เดี่ยวนี้ก็ส่ังอาหารก็ส่ัง
ผ่านออนไลน์ ส่ังเดลิเวอรี่มากขึ้น ต้องการความถูก
และเร็วดี  

ตัวเดลิเวอรี่เราเพ่ิงเริ่มท�าเมื่อปลายปีที่แล้ว ปีที่แล้ว
นี้เราก็ผ่านเป็นเอาท์ซอร์ทเป็นเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม
ที่เราได้ยินทั่วไป คือของฟูด้แพนด้า  แกร๊บ ไลน์แมน 
ออนเนสบี แต่ปัจจุบันเรามีแผนที่จะลงทุนเอง โดยที่
จะท�าคอลเซ็นเตอร์เอง และจะเปิดร้านอาหารที่เน้น
ไม่ได้ขายหน้าที่เค้าเรียกว่าเดลโก้ จะเปิดร้านอาหารที่
ท�าเฉพาะเมนูเดลิเวอรี่อย่างเดียว นั่นคือธุรกิจในส่วน
ของเดลิเวอรี่

ขณะเดียวกันเราก็มีธุรกิจแคทเทอริ่ง จะเห็นว่าหลักๆ
ก็คือโรงแรมจะเก่งด้านนี้ แต่ว่าปัจจุบันนี้เราอาศัย
ความที่เรามีแบรนด์ทั้งแบรนด์ไทย แบรนด์ญี่ปุ่น 
มีอาหารที่หลากหลายครอบคลุมทั้งอาหารญี่ปุ่น 

อาหารไทย อาหารเวสเทิร์น และอาหารประเภทเหล่า
นี้ก็สามารถน�ามาท�าแคทเทอริ่งได้ มีทดลองท�าไปเมื่อ
ปลายปีที่แล้ว เน้นกลุ่มที่มีการประชุมสัมมนา เราก็
จัดอาหารกล่องเข้าไป รวมทั้งที่มีกิจกรรมสังสรรค์
งานเลี้ยงเราก็เอาแบรนด์ต่างๆเข้าไปท�าเป็นบูท ก็ได้
รับการตอบรับดีมาก

ส่วนฟูด้เซอร์วิสอีกกลุ่มหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีก เรามี
ร้านอาหารต�ามั่วอยู่ เครื่องปรุงต่างๆ ที่ลูกค้าเข้าไป
ทาน ได้รับความนิยมมาก มีความสนใจที่อยากจะซื้อ
อาหารเหล่านี้ไปท�าเองทานที่บ้าน หรือไม่ก็เวลาไปปิ๊
กนิ๊กก็จะเอาไปด้วย ก็จะมีทั้งหมด 10 เอสเคยู แบ่ง
ประเภทเป็นก็จะมีน�้าปลาร้าก็จะมีหลายรสชาติ รส
ดั้งเดิม รสเข้มข้น พวกที่เป็นแจ่วบอง รวมทั้งพวก
ที่เป็นน�้าจิ้มแจ่ว บะหมี่ส�าเร็จรูป เป็นเมนูที่เราขาย
ดีมาก คือหมี่มั่ว พวกนี้เราเอามาท�าเป็น ready to 
eat / ready to cook  

สินค้าพวกนี้ถ้าเราดูในร้านค้าปัจจุบัน ทั้งร้านสะดวก
ซื้อเอง หรือในพวกที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเอง เดี่ยว
นี้ได้รับความนิยมมาก เราเองก็มีทีมเฉพาะที่มาโฟกัส
เรื่องสินค้าที่เรามีอยู่ เมื่อก่อนเคยขายเฉพาะที่หน้า
ร้านได้รับการตอบรับดี เรามีร้านทั้งหมด 255 สาขา 
และใน 255 สาขานี้ก็มี 100 กว่าสาขา ที่เป็นร้านของ
แบรนด์ไทยที่เราขายอาหารประเภทนี้อยู่ ก็มียอด
ขายเติบโตมาก เมื่อประมาณช่วงต.ค.ที่ผ่านมา ก็ไป
ขายช่องทางแมคโครในทุกสาขา เห็นโอกาสของการ

เติบโต ก็จะมีแผนเข้าไปขยายช่องทางมากขึ้นผ่าน
ช่องทางดิสเคาท์สโตร์ 

ส่วนธุกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของรับเป็นที่ปรึกษาหรือรับ
บริหารร้านอาหาร เราเองก็หลังจากที่อยู่ในธุรกิจนี้มา
ก็มีลูกค้าหลายรายเข้ามาขอค�าปรึกษาหารือในเรื่อง
ของการเข้าไปบริหารร้านอาหาร ทั้งในส่วนที่เป็นร้าน
อาหารในโรงแรม หรือร้านอาหารที่อยู่ในศูนย์การค้า 
รวมทั้งกลุ่มธุรกิจลูกค้าแฟรนไชส์เอง 

เนื่องจากเรามีผู้บริหารที่มีความรู้ในธุรกิจอาหาร
มากว่า 20 ปี ทีมผู้บริหารเราจะมีทั้งทีมที่เป็นฟาวเด
อร์กับทีมที่เป็นแอคเพอร์ทิส คือจากคนนอก ผู้
บริหารเหล่านี้มีทักษะมีความรู้มีความช�านาญ เราก็
มองว่าส่ิงที่เรามีอยู่ นอกจากที่เราบริหารร้านอาหาร
เราแล้ว เราก็ไปช่วยพัฒนาร้านของแฟรนไชส์ ท�าไม
เราถึงไม่เอาความรู้เหล่านี้มาพัฒนาร้านอาหารนอก
เครือด้วย เพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ 
ทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าฟูด้เซอร์วิส เพ่ือ
จะมาต่อยอดจากร้านอาหารเดิมที่เรามีอยู่ให้มันเกิด
เป็นธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า จะเห็นว่า
ถ้ามองตัวเราเป็นธุรกิจฟูด้เซอร์วิส การขยายธุรกิจ
อาหารก็จะมีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความ
รวดเร็ว อันนี้คือการสร้างโอกาสของกลุ่มเซ็นก็จะ
เน้นไปเรื่องของฟูด้เซอร์วิสมากขึ้น



 Q : สัดส่วนรายได้ของ Food Service เป็นอย่างไรคะQ : แผนขยายสาขาในปี 2562 และปัจจุบันมี
ทั้งหมดกี่สาขาจากทุกแบรนด์คะ

Q : มองดูแล้วเทรนด์การเติบโตของธุรกิจ  Food Service ยังมีโอกาส
เติบโตอย่างต่อเนื่อง แล้วอะไรเป็นปัจจัยเส่ียงส�าหรับบริษัทฯ บ้างคะ

คุณบุญยง ตันสกุล : ถ้าเราเทียบในธุรกิจร้านอาหารเอง ตัวสัดส่วนของ 3 
กลุ่มนี้ยังมีไม่มาก เพราะเราเพ่ิงเริ่มเมื่อช่วงครึ่งปีหลังของปีที่่ผ่านมา แต่เรา
มองถึงอัตราการเติบโตว่าธุรกิจค้าปลีกเองสัดส่วนในตลาดมีมากมายมหาศาล
และธุรกิจของเดลิเวอรี่เอง เป็นอะไรที่น่าสนใจ เพราะธุรกิจเดลิเวอรี่ในตลาดก็มี
สัดส่วนเกือบๆ 2 หมื่นล้านบาท และมองว่าในอีก 4-5 ปี ในปี 2022 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ก็จะท�าให้อัตราการเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่มี
โอกาสเติบโตเท่าตัว  ผมคิดว่าถ้าเรามาโฟกัสให้ความส�าคัญจัดเทรดโซนดีๆ ตัว
รายได้ของสัดส่วนของธุรกิจเหล่านี้ที่เรามีอยู่ในบริษัทฯ เราก็จะมีการเติบโตมาก
ขึ้น จากวันนี้เรามีไม่ถึง 1% แต่เราเชื่อว่าในต่อจากนี้ไป ในอีกไม่กี่ปีสัดส่วนที่ไม่
ถึง 1% มันก็จะมีตัวเลขที่เติบโตขึ้น และเป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเราใน
ระยะยาว

คุณบุญยง ตันสกุล : ตอนนีเ้รามรีา้นอาหารในไทยและตา่งประเทศรวม 
255 สาขา แบง่เปน็กลุม่แบรนดร์า้นอาหารไทย 167 สาขา และกลุม่แบรนด์
รา้นอาหารญีปุ่น่ 88 สาขา ซึง่แบง่เปน็รา้นอาหารทีก่ลุม่บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 
110 สาขา และใหสิ้ทธแิฟรนไชส์ 145 สาขา

ซึง่ ในปี 2562  เราวางแผนงานขยายรา้นอาหารรวมประมาณ 123 สาขา 
โดยกลุม่บรษัิทฯ 36 สาขา และใหสิ้ทธแิฟรนไชส์ 87 สาขา ส่วนในป ี2563 
บรษัิทฯ วางแผนงานขยายรา้นอาหารรวมประมาณ 225 สาขา แบง่เปน็การ
ขยายสาขารปูแบบเดิมและรปูแบบใหมโ่ดยกลุม่บริษัทฯ 50 สาขา และใหสิ้ทธิ
แฟรนไชส์ 175 สาขา โดยเรา ตัง้เปา้น�าบรษัิทฯ กา้วเป็นผูน้�าของประเทศใน
ธรุกจิฟูด้เซอร์วสิ ครบั

คุณบุญยง ตันสกุล : ในธุรกิจอาหารก็ถือว่า
เราก็แบ่งกลุ่มธุรกิจอาหารออกมาเป็นกลุ่ม
ประเภทต่างๆ อดีตที่ผ่านมาเราอยู่ในกลุ่มที่
เรียกว่าฟูลเซอร์วิสเรสเตอรอง อย่างร้าน
อาหารญี่ปุ่นที่เรามีอยู่คือต้องเข้ามานั่งในร้าน 
นั่งทานในร้านเพราะฉะนั้นมันก็จะกระจุกตัว
ขึ้นอยู่กับการขยายการเปิดศูนย์การค้า เมื่อ
ก่อนศูนย์การค้าเปิดเฉพาะในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล วันนี้ก็ขยายไปในต่างจังหวัดมากขึ้น 

เมื่อก่อนเราก็จะมีแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เดียว 
การขยายท�าได้ยาก มันก็ต้องไปรอการเปิด
ศูนย์การค้าใหม่ๆ พ้ืนที่ก็มีจ�ากัด นั่นคือความ
เส่ียงในธุรกิจในอดีต วันนี้เราพยายามจะเข้าไป
ในเซกเม้นท์ต่างๆ ของตัวฟูด้เซกเตอร์ ฟูด้อิน
ดัสตรี้ มันก็จะมีหลายกลุ่ม กลุ่มแรกก็คือฟูล
เซอร์วิส เราอยู่ในตัวนี้มาเกือบ 30 ปี เราคิด
ว่าเรามีความช�านาญในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ใน
กลุ่มที่เป็นสตรีทฟูด้ กลุ่มที่เป็นคีออส อดีตเรา
ไม่มีสัดส่วนในธุรกิจเหล่านี้อยู่เลย แต่ในสตรีท
ฟูด้และคีออสเนี่ยมีสัดส่วนธุรกิจเป็นแสนกว่า
ล้าน อีก 5 ปีจะโตขึ้นมา 2 แสนกว่าล้านบาท  
เราก็ต้องกระจายความเส่ียง คือพยายามที่จะ
เข้าไปในเทียร์ต่างๆ ของตัวฟูด้อินดัสตรี้ให้มาก
ที่สุด มีการท�าทั้งที่เป็นตัวแบรนด์ใหม่เข้าถึงคน
ครอบคลุมมากขึ้น 

วันนี้แบรนด์ที่เรามีอยู่ 12 แบรนด์ ก็มีตั้งแต่

กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น วัยท�างาน จนกระทั่ง
ถึงกลุ่มที่เป็นครอบครัว พูดถึงตัวรายได้ก็
ครอบคลุมตั้งแต่รายได้ต�่าเลย เมนูตั้งแต่จาน
ละ 50 บาท ไปถึงเซ็ต 2-3 พันบาท ครอบคลุม
รายได้ต�่า ปานกลาง จนถึงรายได้สูง ตัวนี้
เป็นการกระจายความเส่ียงระดับหนึ่ง ส่วนวันนี้
หลังจากได้แบรนด์ไทยมา การขยายสาขานอก
ศูนย์การค้าก็มีมากขึ้น สมัยก่อนก็อยู่กรุงเทพฯ 
เดี่ยวนี้ก็มีในทุกจังหวัด ไปอยู่ในโมเดลของ
สถานีบริการน�้ามัน ในสแตนอโลน ก็จะมีทุกๆ
ไซส์เลย ก็สามารถกระจายความเส่ียงเหล่านี้ 
การบริหารความเส่ียงต่างๆ ก็ท�าได้ดี แน่นอน
เราอยู่ในธุรกิจอาหารการแข่งขันก็คือต้นทุน
เรื่องวัตถุดิบ 

มันก็จะมีความผันผวน เราซื้อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศส่วนหนึ่งคืออย่างปลาแซลมอน 
วัตถุดิบในประเทศราคาก็ผันผวน การบริหาร
จัดการเหล่านี้ก็ใช้วิธีการประกวดราคา ท�า
สัญญาระยะกลาง ระยะยาว และมีการใช้เอา
ท์ซอร์ทที่มีการจัดเก็บสินค้ามีมาตรฐานระดับ
เวิลด์คลาส ตัวนี้ก็มีการกระจายความเส่ียง
เรื่องของวัตถุดิบ และเรื่องของการเปิดสาขา
ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย เมื่อก่อนจะมีการขยาย
สาขาอย่างรวดเร็ว บางครั้งก็ไม่ประสบความ
ส�าเร็จ ปัจจุบันก็มีทีมที่คอยมาดูการเปิดสาขา
ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ และมีการ
มอนิเตอร์ทุกเดือน จัดโซนต่างๆ ถ้าสาขาไหนที่

มีปัญหาการแก้ปัญหาก็ท�าได้รวดเร็วมีทีมเข้าไป
ดูทั้งเรื่องของการเจรจาค่าเช่าการซีเคียวพ้ืนที่
การท�าสัญญาระยะยาว พวกนี้ก็จะมีระบบมาก
ขึ้น ช่วงที่ผ่านมาก็ลงทุนเรื่องของแบ็กออฟฟศิ
มากขึ้น ในเรื่องของระบบดีโอเอสที่วันนี้เข้าไป
เชื่อมโยงการควบคุมดูแลการพัฒนาแฟรน
ไชส์ให้เค้ามีรายได้ต่อเนื่อง วัตถุดิบต่างๆที่ขาย
เข้าไปในช่องทางนี้ก็เพ่ิมขึ้นตามล�าดับ 

ผมว่าตัววัตถุดิบเราก็มีการกระจายความเส่ียง
ได้ดี อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจอาหารมัน
เป็นเรื่องของการใช้คนเยอะ เรามีคนอยู่ในแบ็
กออฟฟศิเกือบ 400 คน คนที่อยู่ในร้าน 12 
แบรนด์ เกือบ 3,000 กว่าคน เพราะฉะนั้นการ
ท�าให้คนที่อยู่กับเรา รักษาคนให้ได้ ผมว่าเป็น
ความท้าทายเป็นความเส่ียงถ้าเกิดเรามีการ
เทิร์นโอเวอร์สูง มันก็กระทบกับคุณภาพของ
อาหารและบริการ ผมว่าในหลายธุรกิจอาหาร
บริการก็จะเจอปัญหาเรื่องแรงงาน บริษัทฯ ก็
พยายามที่จะสร้างตัวเอ็นเกจเม้นท์ มีความรัก
มีความสุข มีแพชชั่นในงาน ในธุรกิจที่เรามีอยู่ 
ถ้าเกิดคนเหล่ามีความสุขมีรายได้ดี อยู่กับเรา
ได้ มันก็จะท�าให้การรักษาคุณภาพอาหารและ
บริการดีขึ้นตามล�าดับ นี่คือความเส่ียงหลักๆ
ที่บริษัทฯเองก็ประสบอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันก็
มีวิธีการบริหารความเส่ียงเหล่านี้ ผลกระทบก็
คาดว่าจะดีขึ้นในระยะยาว



Q : รายได้ 3 ปี ย้อนหลังเป็นอย่างไรบ้างคะ

Q : มองการเติบโตของเทรนด์หลังจาก
ที่เราเข้ามาระดมทุน อย่างไรบ้างคะ

คุณบุญยง ตันสกุล : เรามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่เกือบๆ 
20% ตัวรายได้ก็หลังจากที่เรามีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามา ไปซื้อธุรกิจ
แบรนด์ไทย ซื้อธุรกิจแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นพรีเมี่ยมเข้ามา ตั้งแต่ปี 
2016 มา เรื่อยมา เราก็จะมีการขยายสาขาทั้งที่เป็นสาขาเราเอง กับ
สาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ การขยายสาขาท�าได้รวดเร็วขึ้น รายได้
มันก็จะเติบโตตามรายได้ที่เราขยายสาขาได้ทั้งที่เป็นร้านอาหารไทย 
อาหารญี่ปุ่น ทั้งที่เป็นร้านอาหารเราเอง และขายลิขสิทธิ์ให้กับแฟรน
ไชส์ รวมทั้งร้านที่เรามีไซส์ปกติ และปัจจุบันที่เรามีไซส์ที่เล็กลง การ
เติบโตก็เติบโตต่อเนื่องและมองถึงการเติบโตในช่วง 9 เดือนนี้ของปี 
2018 ที่ผ่านมา เราก็ยังเติบโตได้ ในอัตราเกิน 20% 

ส�าหรับปี 2019-2020 แผนการเติบโตก็คิดว่าเฉลี่ยก็คงไม่ต�่ากว่า
นี้ ก็ยังมุ่งเน้นในการขยายสาขาในเทียร์ต่างๆ นอกศูนย์การค้า มีแบ
รนด์ใหม่ๆเข้ามา ในธุรกิจแฟรนไชส์เราให้ความส�าคัญมาก เพราะลูก
ค้าแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีสาขาเดียว แฟรนไชส์เราส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์จากแฟรนไชส์อื่นๆ เพราะฉะนั้นเวลาขยายสาขาบางคน
ก็เป็นเจ้าของถึงเกือบ 10 สาขาก็มี บางคนเฉลี่ย 4-5 สาขาก็มี ข้อ
ได้เปรียบของธุรกิจเราคือเราสร้างแบรนด์เองแล้วเราขยายสิทธิของ
แฟรนไชส์ให้กับคนนอกในการไปขยายให้เรา 

ซึ่งในธุรกิจนี้มันก็มีไม่มากที่ท�าได้แบบเรา ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อสิทธิแฟ
รนไชส์มาจากต่างประเทศแล้วมาขยายในประเทศ วันนี้เรานอกจาก
จะขยายแฟรนไชส์ในประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยไปถึงประเทศ
เพ่ือนบ้านก็มีสาขาในต่างประเทศปัจจุบัน 8 สาขา แบรนด์ญี่ปุ่นที่เคย
เปิดในประเทศก็ไปถึงต่างประเทศแล้วมี อากะ เปิดที่พม่า และกัมพูชา 
ออนเดอะเทเบิ้ลก็ไปเปิดที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้ว แบรนด์ไทยก็มีที่ลาว
และกัมพูชา ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นตัวไดร์ฟให้อัตราการเติบโตรักษาไว้ได้
เหมือนกับ 3-4 ปีที่ผ่านมา

คุณบุญยง ตันสกุล : 
ผมว่าการเข้ามาระดมทุนเป็นบริษัท
จดทะเบียน ก็มีข้อดีมากมายส่ิงที่
เราเห็นได้ชัดก็คือเราเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นอดีตที่ผ่านมาคนนึกถึงเซ็นคิด
ว่าเรามีเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นอย่าง
เดียวคือแบรนด์เซ็น แต่พอเราเข้า
มาเราส่ือสารเรื่องนี้มากขึ้น เราพบ
นักลงทุน พบนักวิเคราะห์ จะเห็นว่า
หลายๆคนรู้จักเรามากขึ้น การท�าไอ
อาร์มันก็ท�าให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลายและก็รู้จักตัวตนบริษัทฯ 
มากขึ้น

สองก็คือผมคิดว่าเรามีมาตรฐานมี
เบรนช์มาร์ทที่ดี เพราะการเข้ามาใน
บริษัทจดทะเบียนมันก็ท�าให้เราอยู่
ภายใต้ความเป็นมหาชน อดีตที่ผ่าน
มาเราก็เป็นบริษัทจ�ากัด ผู้ถือหุ้นก็
น้อยสเตคโฮลเดอร์ก็มีไม่กี่กลุ่ม วัน
นี้เรามีสเตคโฮลเดอร์ที่หลากหลาย 
เรามีทั้งที่เป็นลูกค้าไม่แน่ลูกค้าอาจ
จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานวันนี้
อาจจะมาถือหุ้นบริษัทฯ สเตคโฮลเด
อร์ต่างๆ ก็มีความสนใจมากขึ้น ก็จะ
ท�าให้ในเรื่องของการท�างานเองถ้า
เกิดพนักงานมีความเป็นเจ้าของ ผม
คิดว่าการท�างานภายใต้ความเป็น
เจ้าของก็ท�าให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ท�าด้วยใจท�าด้วยจิตส�านึก
ความเป็นเจ้าของ มันก็ส่งผลกับ
ธุรกิจ เรื่องของข้อที่สามก็คือผม
ว่าการเป็นมหาชนมันเป็นช่องทางใน
เรื่องของแหล่งทุนด้วย 

เมื่อก่อนธุรกิจส่วนใหญ่บ้านเรา
จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเกือบ

ทั้งหมด ต้นทุนการเงินบางทีก็สูง 
ถ้าเพอร์ฟอแมนซ์เราไม่ดีเกิดวิกฤติ
การเงินก็เป็นความเส่ียง แต่การที่
เข้ามาระดมทุนเราก็มีต้นทุนการเงิน
ที่ถูกลง 

อย่างการเข้าตลาดหลังจากได้เงิน
มาส่วนหนึ่งก็น�ามาคืนให้กับหนี้
ของสถาบันการเงินที่เรากู้มามันก็
จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของอัตรา
ดอกเบี้ย ส่วนหนึ่งก็มาใช้ในเรื่อง
ของการขยายร้านใหม่ๆ ส่วนหนึ่งก็
น�ามาปรับปรุงร้านเพราะอยู่ในธุรกิจ
นี้มานาน หลายร้านที่อยู่ในช่วงของ
การปรับปรุง ธุรกิจอาหารเสน่ห์ของ
มันก็คือมันเป็นธุรกิจที่บริหารด้วย
เงินสด ถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องการ
ซื้อธุรกิจใหม่ๆ 

ซื้อแบรนด์ใหม่ๆเหมือนในอดีตที่ผ่าน
มา เราก็ซื้อแบรนด์พวกนี้มา เราก็
อาศัยจากการกู้เงินจากสถาบันการ
เงิน แต่ว่าต่อจากนี้ไปเราก็มีทาง
เลือกเราก็จะมีแหล่งทุนที่บางที่เรา
ก็ออกเป็นหุ้นกู้ หรือไม่ก็ระดมทุน 
พวกนี้ก็จะช่วยเราในเรื่องการลด
ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ย 
ในการแข่งขันในธุรกิจต่อจากนี้ไปมัน
มีต้นทุนการเงินที่ต�่าลง เพราะฉะนั้น
การเข้าไปจดทะเบียนมันก็มีในหลาย
มิติ เราก็จะ1.มาตรฐาน 

2. ต้นทุนการเงิน 

3. เป็นที่รู้จักมากขึ้น นี่คือข้อดีที่เรา
เปลี่ยนจากบริษัทจ�ากัด เป็นบริษัท
จ�ากัด มหาชน



Q : สุดท้ายอยากให้คุณบุญยง ฝากทิ้งท้ายถึงนักลงทุนและคนที่อยากจะเข้ามาลงทุนในหุ้น ZEN 

คุณบุญยง ตันสกุล : 

เรามองถึงโอกาสทางธุรกิจเรามองถึง

การเติบโต ผมเองหลังจากที่ได้เข้ามาบ

ริหารแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของตัว

ธุรกิจ ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มีความ

สดใสเป็นปัจัย 4 ยังไงก็คนยังต้องการ

อยู่ ถ้าเราสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลง

ทันกับผู้บริโภคเราก็จะเป็นผู้น�าในธุรกิจ

นี้ เราก็มองถึงในระยะยาวเราก็มีจุดได้

เปรียบเยอะ แบรนด์ของเซ็นในแบรนด์

ทั้งหมดเป็นที่รู้จัก ทุกคนรู้จักเวลาเรา

ไปพบนักลงทุนพบนักวิเคราะห์พบคน

ภายนอก ทุกคนเป็นลูกค้า ทุกคนก็เคย

ใช้บริการ แล้วบริษัทฯ ก็มีความุ่งมั่นว่า

เราไม่ได้หยุดที่ประเภทอาหารไทยกับ

ญี่ปุ่น ไม่ได้หยุดที่แบรนด์ที่เรามีอยู่ในวัน

นี้ 

เราวางเป้าหมายว่าหนึ่งท�าอย่างไรให้

เราสามารถที่จะไปอยู่ในใจผู้บริโภคใน

ทุกมื้อของอาหารที่ทาน วันนี้ในห้าง

สรรพสินค้าในศูนย์การค้า เรามีตัว

เลือกให้ผู้บริโภคทานเราได้ทุกประเภท

ทุกวัน อยากทานอาหารญี่ปุ่น อยาก

ทานอาหารปิ้ งย่าง อยากทานอาหาร

เวสเทิร์น หรือแม้กระทั่งอยากทานส้มต�า 

อยากทานส้มต�า อยากทานเวียดนาม 

อยากทานสตรีทฟูด้ ทุกมื้อทานได้หมด

เลย ในทุกๆวัน 

สองคืออยากให้ผู้บริโภคได้รับความ

สะดวก เราจะต้องไปอยู่ใกล้ผู้บริโภค

มากที่สุด ใช้เวลาจากบ้านมาทานร้านเรา

ในจุดที่ใกล้ที่สุด ใช้เวลาไม่นานหรือไม่มี

เวลาเราก็มีอาหารไปบริการที่บ้าน เพราะ

ฉะนั้นแพลตฟอร์มของเราก็มีตั้งแต่อยู่

นอกศูนย์ อยู่ในสถานีบริการน�้ามัน ไป

เติมน�้ามันก็เจอเราหรือไม่สุดท้ายเราก็

อยู่ในตึกแถวอยู่ใกล้บ้าน อยู่ในออฟฟศิ 

เพราะฉะนั้นร้านในเครือเราจะเป็นร้าน

ที่เราวางแผนว่าจะต้องท�าให้ใกล้ชิดผู้

บริโภคให้มากที่สุดสะดวกในการซื้อมาก

ที่สุด 

ผมคิดว่าอันนี้คือส่ิงหนึ่งท�าให้เราเห็น

ถึงการเติบโตหุ้นเราเป็นหุ้นที่มองถึง

โกสสตอร์คในระยะส้ัน กลาง ยาว เรา

จะวางแผนการเติบโตทุกๆปีทั้งที่เป็นตัว

รายได้และก�าไรเราให้ความส�าคัญทั้งที่

เป็นพนักงานลูกค้าชุมชนและส�าคัญก็

คือนักลงทุน ก็ต้องมองถึงผลตอบแทน

และเงินปันผลที่ลงทุนแล้วต้องได้รับ

ความคุ้มค่าได้รับผลตอแทนที่สูงขึ้น

ทุกๆ ปี 

Q : มองการเติบโตของเทรนด์หลังจาก
ที่เราเข้ามาระดมทุน อย่างไรบ้างคะ

คุณบุญยง ตันสกุล : เป็นทั้ง Growth Stock และ 
Dividend Stock โดยถ้ามองถึงระยะยาวผมว่าหุ้น ZEN 
ตอบโจทย์เลยครับ



บล.ฟิลลิป : LH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 11.60 บ.

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - LH
 ยังชอบท่ีสุดในกลุ่ม
 ซื้อ (คงค�าแนะน�า)
 ราคาปิด (บาท) 10.60
 ราคาพื้นฐาน (บาท) 11.60 (+16.07%)
 ยอดโอนปีนี้อ่อนลง 7% แต่รายได้ค่าเชา่เติบโตดี 34% ท�าให้
รายได้รวมลดลงแค่ 2%
 
ยอดโอนคอนโดฯปีนี้จะลดลงมาก เนื่องจากปีก่อนมีการโอนจาก 
3 โครงการคอนโดฯ (333 Riverside, The Key เจริญราษฎร์ และ 
The Bangkok สาทร) รวมกัน 5 พัน ลบ ขณะท่ี ยอดโอนคอนโดฯ
ปีนี้คงเหลือการโอนเก็บตกเล็กน้อยจาก The Key เจริญราษฎร์ 
และ The Bangkok สาทร แม้จะมีการโอนโครงการใหม ่The 
Bangkok สุขุมวิท 55 ชว่ง 4Q62 แต่ไมพ่อท่ีจะท�าให้ยอดโอนคอน
โดฯปีนี้เพิ่มขึ้นได้ ทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนคอนโดฯลดลงจาก 
6.3 พัน ลบ เป็น 3.8 พัน ลบ ขณะท่ี ยอดโอนแนวราบยังมีโอกาส
เติบโตได้ 2% บนความคาดหมายยอดจองแนวราบเพิ่ม 5% ท้ังนี้ 
Momentum การขายแนวราบของบริษัท 2M1Q62 ยังไปได้ดี 
ภาพรวมยอดโอนปีนี้อ่อนลง 7% จาก 30.5 พัน ลบ เป็น 28.5 พัน 
ลบ ในเวลาเดียวกัน รายได้ค่าเชา่ปีนี้นา่จะเติบโตได้ดีมาก +34% 
เพราะการรับรู้รายได้ค่าเชา่ศูนย์การค้า Terminal พัทยา เต็มปี
จากปีก่อนท่ีเริ่มรับรู้รายได้แค่ 2 เดือนสุดท้ายของปี 61 ท�าให้คาด
ว่ารายได้ค่าเชา่จะชว่ยลดความเสี่ยงธุรกิจบ้าน/คอนโดฯ ซึ่งในปีนี้
มีมุมมองท่ีไมดี่นักจากผลกระทบ LTV ทางฝ่ายคาดรายได้รวมลด
ลงแค่ 2%
 
แม้จะมีการขายอาคารท่ีพักอาศัย แต่ยอดโอนแผว่ลง และ Margin 
อ่อนลงสว่นผสมการโอน ท�าให้ก�าไรอ่อนลง 5% แต่เงินปันผลยังให้
ผลตอบแทนดี 6.6%
 
นอกจาก รายได้รวมปีนี้อ่อนลง 2% แล้ว Margin ปีนี้นา่จะอ่อน
ลง เพราะ Margin อสังหาฯปีก่อนสูงกว่าปกติจากโครงการ 333 
Riverside ซึ่งโอนหมดปีก่อน โครงการท่ีโอนปีนี้จะมี Margin ใน
ระดับปกติ ท�าให้ Margin อสังหาฯ อ่อนลงจาก 36% เหลือ 33% 
ขณะท่ี รายได้จ่ายด�าเนินงานอ่ืนลดลงตามยอดโอน แต่ ทางฝ่าย
ประเมินสว่นแบง่ก�าไรบริษัทรว่มเติบโตไมม่าก โดยคาดก�าไร QH 

(-9%), LHBANK (+5%) และ HMPRO (+9%) แต่สัดสว่นสว่น
แบง่ก�าไรจาก HMPRO ต่อท้ังหมด สูงถึง 40% ท�าให้สว่นแบง่ก�าไร
บริษัทรว่มยังเติบโตได้ 5% ในเวลาเดียวกัน ทางฝ่ายคาดว่าทาง
บริษัทยังมีแผนขายอาคารท่ีพักอาศัย Center Point ทองหล่อ 
คาดได้ก�าไรราว 960 ลบ เทียบกับก�าไรจากการขายอาคารปีก่อน
ท่ี 1.0 พัน ลบ ทางฝ่ายคาดก�าไรสุทธิปีนี้อ่อนลง 5% ขณะท่ีคาด
เงินปันผลส�าหรับปี 62 ท่ี 0.70 บาท คิดเป็น Yield 6.6% ณ ราคา
ปิดล่าสุด
 
ยงัชอบ LH ทีส่ดุในกลุ่ม
 
สภาวะแวดล้อมของตลาดอสังหาฯไมเ่อ้ืออ�านวยมากในปีนี้ โดย
เฉพาะตลาดคอนโดฯ ขณะท่ี บริษัทอสังหาฯสว่นใหญม่ีสัดสว่นราย
ได้ 40-50% เป็นคอนโดฯ ยกเว้นแต่ LH และ QH มีสัดสว่น 25-
30% ยิ่งไปกว่านั้น LH มีสินทรัพย์เพื่อการเชา่สร้างรายได้ 15% 
ของรายได้รวม เทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีมีไมถึ่ง 10% ทางฝ่ายจึงมอง 
LH มีความเสี่ยงต�าในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ัง กระแสเงินสดดี 
ไมม่ีคงคลังคอนโดฯคงค้างมาก ท�าให้ Gearing (หนี้สินท่ีมีดอกเบี้ย
ต่อทุน) ของบริษัทต�าแค่ 1.0 เท่า ท�าให้ชว่ยชดเชยแนวโน้มก�าไร
ท่ีอ่อนลงเล็กน้อย อีกท้ังในเชิง P/E ยังซื้อขายแค่ 14 เท่า เทียบ
ค่าเฉล่ีย 15 เท่า พร้อมกับเงินปันผล 0.35 บาท และ 0.70 บาท 
ส�าหรับ 2H61 และ 2562 ซึ่งให้ผลตอบแทน 3.3% และ 6.6% คง
ให้ LH เป็นตัวเลือกท่ีดีสุดในกลุ่ม ถูกท้ัง P/E และ Yield สูง คงค�า
แนะน�า "ซื้อ"

 ดนัยตุลยาพิศิษฐ์ชัย, CFA
 นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน# 2375
 โทร: 66 2 635 1700 # 481
 นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
 โทร : 02-276-5976
 อีเมล์ : reporter@hooninside.com
 ท่ีมา : ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์
 วันท่ี : 07 มีนาคม พ.ศ. 2562
          ท่ีมา: http://www.hooninside.com



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : TKN แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 12.50 บ.

TKN (TKN TB)

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง

Current      Previous      Close         2019 TP

BUY          HOLD          10.0          12.5

         

ผา่นก�าไรต�าสดุในปี 2018 แล้ว รอการกลับมาฟื้ นตัวในปี 2019

          

จากประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ โทนค่อนข้างบวก ผู้บริหารต้ังเป้ากลับมาเติบโตอีกครั้งในปี
นี้ โดยต้ังเป้ารายได้โต 10% - 12% จากการกลับมาของตลาดจีน ซึ่งปรับเปล่ียน Distributor 
รายใหมเ่สร็จแล้ว และอยูร่ะหว่างทยอยสร้างรายได้กลับมา รวมถึงการหันไปรุกตลาดสหรัฐ
อยา่งจริงจังมากขึ้น เพี่อกระจายฐานลูกค้า และอยูร่ะหว่างกระจายสินค้าให้มีความหลาก
หลายมากขึ้น โดยเริ่มจากในประเทศก่อน ล่าสุดได้เปิดร้านแฟรนไชส์ข้าวแกงหรี่ Hinoya 
เพี่อลดการพึ่งพิงขนมขบเค้ียวประเภทสาหรา่ยเพียงอยา่งเดียว สิ่งท่ีดีคือ แนวโน้มวัตถุดิบ
สาหรา่ยนา่จะปรับลงได้อีก 10% - 15% และต้ังเป้าสัดสว่นค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็น 16% 
- 17% จากปีก่อนท่ี 19.1% (ไมร่วมค่าใช้จ่าย One Time) แต่ด้วยแผนธุรกิจในปีนี้ท่ีค่อนข้าง 
Aggressive เรามองว่ามีความเป็นไปได้ท่ีค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าเป้าหมาย เราจึงใช้สมมติฐานท่ี 
18.5% โดยปรับลดประมาณการก�าไรปกติปี 2019 เป็น 696 ล้านบาท เป็นเติบโต 15.8% Y-Y 
จากเดิมคาดโต 21% Y-Y และปรับลดราคาเป้าหมายเป็น 12.5 บาท จากเดิม 14 บาท (อิง PE 
เดิม 25 เท่า) ราคาหุ้นปรับลงมามาก จนมี Upside 25% แต่แนะน�ารอซื้อหลังเห็นความชัดเจน
ของการกลับมาฟื้ นตัวใน 1Q19 ก่อนดีกว่า

ผา่นก�าไรต�าสดุใน 4Q18

          

ก�าไรสุทธิ 4Q18 เท่ากับ 26 ล้านบาท ลดลงจาก 128 ล้านบาทใน 3Q18 และ 142 ล้านบาทใน 
4Q17 ถือเป็นก�าไรต�าสุดต้ังแต่เข้าตลาดฯ มาจากปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบท่ีจีน และนักท่อง
เท่ียวจีนในไทยท่ีชะลอตัว กระทบต่อรายได้รวมลดลง และอัตราก�าไรขั้นต้นแผว่ลงมากเป็น 
29.5% จาก 32.1% ใน 3Q18 และ 31.6% ใน 4Q17 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายเรง่ตัวขึ้นมาก สว่น
หนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายในการปรับเปล่ียน Packaging จากการเปล่ียน Distributor รวมถึงค่าใช้
จ่ายทางการตลาดและโฆษณาท่ียังสูงต่อเนื่อง ท�าให้สัดสว่นค่าใช้จ่ายต่อรายได้พุง่สูงขึ้นเป็น 
27.3% จาก 22.3% ใน 3Q18 และ 17.1% ใน 4Q17  จบปี 2018 มีก�าไรสุทธิ 459 ล้านบาท 
(-24.5% Y-Y) ลดลงเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน หากไมร่วมค่าใช้จ่าย One Time (ค่าใช้จ่ายถูกปรับ
กรณีก�าจัดขยะไมถู่กต้อง และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการโดย Copy สินค้าท่ีจีน) ราว 140 ล้านบาท 
จะมีก�าไรปกติปี 2018 เท่ากับ 601 ล้านบาท (-7.7% Y-Y)

คาดเหน็รายได้ไปจนีกลับมาฟื้ นตัวใน 2Q19 ตามแผนของบรษัิท 

          

ล่าสุดได้มีการปรับเปล่ียน Distributor ในจีนแล้วเสร็จ (แทนรายเดิมท่ี Copy สินค้าของบริษัท) 
และหาเพิ่มอีก 1 ราย ปัจจุบันมี Distributor ในจีน 3 ราย ครอบคลุมกวางเจา, เซี่ยงไฮ้ และ
ปักก่ิง และอยูร่ะหว่างกระบวนการฟ้องร้องรายเก่าท่ี Copy สินค้า หลังจากนี้คาดรายได้สง่ออก
ไปจีนจะกลับมาฟื้ นตัวอีกครั้งใน 2Q19 ปกติ 1Q จะเป็น Low Season อยูแ่ล้ว (เพราะหยุด
ตรุษจีน) แต่อาจมีค่าใช้จ่ายด้านทนายท่ีเก่ียวข้องกับการฟ้องร้องอีกเล็กน้อย

ปีนีจ้ะเน้นรุกตลาดสหรฐัฯมากขึน้ 

          

หลังจากท่ีบริษัทได้เข้าซื้อธุรกิจสาหรา่ยในสหรัฐ และได้เปล่ียนชื่อเป็น TKN USA โดยมีการ
เริ่มท�าธุรกิจและรวมงบการเงินต้ังแต่ในปี 2018 โดยมีรายได้เท่ากับ US$1.6 ล้าน และขาดทุน
สุทธิราว 43 ล้านบาท ซึ่งได้ต้ังเป้าค่อนข้าง Aggressive ในปีนี้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น US$5 
ล้าน และจะถึงจุดคุ้มทุน โดยจะมีรายได้จากการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ TKN, NORA และ
ผลิตแบบ OEM อีกบางสว่น สะท้อนถึงกลยุทธ์การกระจายฐานลูกค้าไปยังประเทศอ่ืนมากขึ้น 
เพื่อลดการพึ่งพิงประเทศจีนเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีสัดสว่นรายได้ขายไปจีนสูงราว 39% ของ

รายได้รวมเท่ากับรายได้ในไทย 

เริม่กระจายธุรกิจใหห้ลากหลายมากขึน้

          

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้มีการขยายกลุ่มสินค้าไปสูเ่ครื่องด่ืมโปรตีน (My Whey) และเพิ่มรูปแบบ
สาขาจาก TKN Land (ขายเฉพาะขนมขบเค้ียวเป็นหลัก) เป็น TKN Land Plus (ขายขนม และ
ของท่ีระลึกท่ีเป็นท่ีต้องการของลูกค้า ซึ่งสว่นใหญเ่ป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลัก) และ
ล่าสุดได้เปิดร้าน Hinoya Curry ข้าวแกงกะหรี่ (เป็นแฟรนไชส์จากญี่ปุ่น) สาขาแรกท่ี The 
Market (ตรงข้าง Central World) และมีแผนเปิดสาขาเพิ่มในปีนี้อีก 3 แหง่ และปีหน้าอีก 
6 แหง่ รวมเป็น 10 แหง่ บริษัทต้ังเป้าธุรกิจในสว่นนี้ (TKN Land และ Hinoya) ในปีนี้เติบโต
สูงราว 40% Y-Y จากรายได้ในปีก่อนท่ีราว 200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของรายได้รวม 
สะท้อนถึงกลยุทธ์ท่ีต้องการกระจายสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิง
สินค้าขนมขบเค้ียวประเภทสาหรา่ยเพียงอยา่งเดียว

ต้ังเป้าปีนีก้ลับมาโตอกีครัง้ 

         

 บริษัทต้ังเป้าการเติบโตของรายได้ในปีนี้ 10% - 12% Y-Y และด้วยอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
ท่ีจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อปรับเปล่ียน Distributor แล้วเสร็จ และสามารถเรง่รายได้สง่ออก
ไปจีนให้กลับมาใกล้เคียงกับท่ีเคยท�าได้ นา่จะชว่ยเพิ่มการใช้ก�าลังการผลิต กอปรกับแนวโน้ม
ต้นทุนสาหรา่ยในปี 2019 จะลดลงอีกราว 10% - 15% สว่นเป้าหมายด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมี
แผนจะควบคุมให้อยูใ่นระดับท่ีเคยท�าได้ในอดีต โดยสัดสว่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต่อรายได้อยูใ่นชว่ง 16% - 17% ถือว่าค่อนข้างต�า เมื่อเทียบกับปี 2018 ท่ีพุง่ขึ้นไปถึง 21.5% 
แม้ไมร่วมค่าใช้จ่าย One Time ก็ยังมีสัดสว่นสูงราว 19.1% เรายังมองว่ามีโอกาสท่ีสัดสว่นค่า
ใช้จ่ายต่อรายได้นา่จะยังสูงกว่าเป้าหมายของบริษัท เพราะด้วยเป้าท่ีต้องการดึงตลาดจีนกลับ
มา (ปีนี้ใช้ Presenter คนใหมคื่อ นักแสดงเรื่อง F4 ในจีน) และรุกการท�าการตลาดในสหรัฐ 
รวมถึงยังมีแผนออกสินค้าใหม ่และท�าธุรกิจร้านอาหารอีก

ปรบัลดประมาณการก�าไรและราคาเป้าหมาย 

          

ด้วยผลกระทบของการถูก Copy สินค้าท่ีจีน แม้บริษัทจะคาดหวังการกลับมาปกติอีกครั้ง แต่
เรายังไมม่ั่นใจต่อการฟื้ นตัวนัก กลัวปัญหายืดเยื้อกว่าคาด และการบุกตลาดท่ีจีน รวมถึงการ
ขยายธุรกิจท่ีไทยยังคงต้องใช้ค่าใช้จ่ายพอสมควร และยังต้องตามดูผลลัพธ์ว่าจะประสบความ
ส�าเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม ่เราจึงปรับลดสมมติฐานการเติบโตของรายได้ในปีนี้เป็น 10% 
จากเดิม 13% และใช้สัดสว่นค่าใช้จ่ายต่อรายได้ท่ี 18.5% สูงกว่าเป้าของบริษัทเล็กน้อย สว่น
แนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบดูไมน่า่กังวล เพราะเป็นราคาท่ีมีการตกลงกับ Supplier ล่วงหน้า จึง
ยังคงสมมติฐานอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี 31.2% +70 bps จากปี 2018 ตามเดิม น�าไปสูก่ารปรับ
ลดประมาณการก�าไรปกติปี 2019 ลงเป็น 696 ล้านบาท +15.8% Y-Y จากเดิมคาดโต 21% 
Y-Y และปรับลดราคาเป้าหมายเป็น 12.5 บาท จากเดิม 14 บาท (อิง PE เดิม 25 เท่า)  อยา่งไร
ก็ตาม ยังมีความเสี่ยงท่ีอาจเป็น Downside ต่อประมาณการของเราคือ การฟื้ นตัวของจีน
ล่าช้ากว่าคาด, ปัญหาสินค้าถูก Copy มีความยืดเยื้อ และค่าใช้จ่ายควบคุมไมไ่ด้ตามแผน ท้ังนี้
แม้ราคาหุ้นปัจจุบันจะปรับลงมาพอสมควร แต่เราแนะน�ารอซื้อ หลังเห็นงบ 1Q19 ว่ามีการฟื้ น
ตัวอยา่งชัดเจนก่อนดีกว่า

         

 ความเสี่ยง - เศรษฐกิจฟื้ นตัวช้ากว่าคาด, ราคาวัตถุดิบสาหรา่ยปรับตัวสูงขึ้น และการแขง่ขัน
ท้ังในและต่างประเทศรุนแรงขึ้น 

          Analyst: Sureeporn Teewasuwet

          Register No.: 040694

          Tel.: +662 646 9872

          email: Sureeporn.t@fnsyrus.com

          www.fnsyrus.com



บล.บัวหลวง : MINT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 44.00 บ.

Minor International MINT TB / MINT.BK
 Sector: Food NEUTRAL
 ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ
 เป้าหมายพื้นฐาน: 44.00 บาท
 ราคา (4/03/62): 38.75 บาท
 จับจังหวะเข้าหุ้น
 
เราประมาณการว่าราคาหุ้นจะยังคงเคล่ือนไหวในกรอบแคบ
ระยะสั้นจนกว่าโรงแรม NH จะรายงานก�าไรท่ีดีในเดือนเม.ย. 
ท้ังนี้ MINT จะปรับตัวโดดเด่นกว่ากลุ่มในชว่งโลว์ซีซันของการ
ท่องเท่ียวไทยในไตรมาส 2/62-3/62 เนื่องจากเป็นชว่งไฮซีซัน
ของโรงแรมในยุโรป มูลค่าหุ้นอยูใ่นระดับปานกลาง โดยซื้อขายท่ี 
PER ปี 2562 ท่ี 26.3 เท่า ต�ากว่าระดับ 1 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เหนือค่าเฉล่ียท่ี 28.6x PER เรายังคงค�าแนะน�า Aซื้อB ด้วยราคา
เป้าหมาย 44 บาท (อ้างอิงจากการคิดลด 20% จากมูลค่า DCF, 
WACC ท่ี 7.9% และ terminal growth ท่ี 2.0%)

พอรต์การลงทนุของ MINT
 
หลังจากการควบรวม NH ในวันท่ี 2 ต.ค. 2561 ท่ีผา่นมา (ถือหุ้น 
94.1%) พอร์ตการลงทุนของ MINT จะเติบโตแบบก้าวกระโดด
จากสว่นแบง่รายได้จากธุรกิจในต่างประเทศจาก 49% ในปี 2560 
มาอยูท่ี่ 61% ในปี 2561 (การกระจายความเสี่ยงสูยุ่โรป) ซึ่งอยูใ่น
ระดับใกล้เคียงกับแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทท่ี 72% ผลการด�าเนิน
งานของธุรกิจโรงแรมคือรายได้หลักส�าคัญโดยคิดเป็น 64% ของ
รายได้รวม (53% ในปี 2560), 76% ของ EBITDA (63%) และ 
72% ของก�าไรสุทธิ (62%) พอร์ตการลงทุนของ MINT ท�าสถิติ
สูงสุดท่ี 75,241 ห้องพักในปี 2561 (เมื่อเปรียบเทียบกับ 20,209 
ห้องพักในปี 2560) ซึ่งเพิ่มอันดับโรงแรมท่ีมีเครือขา่ยใหญท่ี่สุดใน
โลกจากล�าดับท่ี 68 มาอยูท่ี่ 19
 
การคืนหนีคื้อสิง่ส�าคัญทีส่ดุในปี 2562
 
MINT พิสูจน์แล้วว่าไมม่ีความเสี่ยงในการเพิ่มทุนจากอัตราหนี้
สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนท่ี 1.53 เท่า ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งต�ากว่า
เง่ือนไขเงินกู้ท่ีไมเ่กิน 1.75 เท่า ในปี 2562 ผู้บริหารให้ความ
ส�าคัญในการลดอัตราหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนมาอยูท่ี่ 1.3 
เท่า ภายในสิ้นปี 2562 (สอดคล้องกับการประมาณการของเรา) 
ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายภายในบริษัท โดย MINT อาจจะสร้างอัพ
ไซด์จากกลยุทธ์การขายสินทรัพย์ เชน่ การขายและเชา่กลับโดย
ทางเลือกแรกจะเป็นการขายโรงแรมภายใต้แบรนด์ Tivoli (มูลค่า
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากการปรับปรุงโรงแรมในปี 

2560)

NH ก�าลังเดินหน้า

จากข้อมูลในอดีตของ NH พบว่าบริษัทพิสูจน์แล้วว่าสามารถ
รายงานแผนธุรกิจได้ การเติบโตของรายได้ 5% ในปี 2561 มา
อยูท่ี่ 1.67 พันล้านยูโร EBITDA เติบโต 14% มาอยูท่ี่ 265 ล้าน
ยูโรและการเติบโตของก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 197% มาอยูท่ี่ 104 ล้าน
ยูโร ในปี 2562 NH วางแผนท่ีจะรายงานการเติบโตของ EBITDA 
อยูท่ี่ 7.5% มาอยูท่ี่ 285 ล้านยูโร และก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 100 ล้าน
ยูโร (รวมถึงผลกระทบเชิงลบของมาตรฐานการบัญชี IFRS 16 
และ IAS 29) เราประเมินการเติบโตของอัตราการเข้าพักของ 
NH เพิ่มขึ้น 2% ในปี 2019 (มาอยูท่ี่ 72%) และการเติบโตของ 
ADR ท่ี 2% น�าไปสูก่ารเติบโตของรายได้ 5% ในปีนี้ อานิสงส์สว่น
เพิ่มท่ีได้รับจากการควบรวม NH เข้าสู ่MINT นั้นยังไมไ่ด้สะท้อน
ลงแบบจ�าลองของเรา เนื่องจากจะใช้เวลาราวๆหกเดือนในการ
ศึกษารายละเอียด,ก�าหนดและค�านวณตัวเลขท่ีจะได้เพิ่มขึ้นจาก
การท�างานรว่มกันในหลายๆสว่น ก�าไรรายได้ไตรมาสเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดในไตรมาส 2/62 และต่อไปในอนาคต
 
เราไมค่าดหวังมากนักในระยะสั้นว่าก�าไรหลักในไตรมาส 1/62 
(คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะเติบโต 5-10% YoY แต่ลดลง 3-5% 
QoQ) เนื่องจากชว่งโลว์ซีซันของการด�าเนินงานของ NH โดยปกติ
แล้วจะขาดทุนในเดือนม.ค.-มี.ค. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในรูปท่ี 8) ท้ังนี้
การลงทุนใน NH จะเริ่มท�าก�าไรเต็มรูปแบบในไตรมาส 2/62 ซึ่ง
เป็นชว่งไฮซีซันของปีในเดือนเม.ษ.-มิ.ย. ดังนั้น MINT จะรายงาน
การเติบโตของก�าไรหลักท่ีนา่สนใจในไตรมาส 2/62 จะเติบโต
แบบก้าวกระโดดท้ัง YoY และ QoQ และก�าไรหลักในไตรมาส 
3/62 จะแข็งแกรง่ต่อเนื่องใน YoY และ QoQ

 นฤมล เอกสมุทร
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บล.เคจีไอ : M แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 78.50 บ.

COMPANY UPDATE Thailand
 MK Restaurant Group
 (M.BK/M TB)
 แนวโน้มข้างหน้าดูสดใส
 Neutral?Maintained
 Price as of 6 Mar 2019 74.75
 12M target price (Bt/shr) 78.50
 Unchanged/Revised up(down)(%) 0.6
 Upside/downside (%) 5.4
 Key messages

 เราปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 2562-63 ขึ้นเล็กน้อยอีก 
0.8%-1.0% เนื่องจากคาดว่า GPM จะเพิ่มขึ้น ท�าให้เราคาดว่า
ก�าไรสุทธิของ M ปีนี้จะเติบโตอีก 15% YoY เนื่องจาก 1) SSSG ท่ี
เป็นบวก จากการปรับขึ้นราคาอาหารในเมนูเมื่อ 4Q61 2) การรุกข
ยายสาขา และ 3) ไมม่ีค่าใช้จ่ายส�ารองพิเศษส�าหรับผลประโยชน์
ของลูกจ้าง เราปรับเพิ่มราคาเป้ าหมาย DCF ปี2562 ขึ้นเป็น 
78.50 บาท จากเดิม 78.00 บาท ถึงแม้ว่าเราจะปรับประมาณการ
ขึ้น แต่เนื่องจากเหลือ upside ถึงราคาเป้าหมายของเราอีกไมม่าก 
ดังนั้น เราจึงยังคงค�าแนะน�า ถือ

 Event
 ประชุมนักวิเคราะห์ และปรับประมาณการ
 lmpact
 คาดว่าก�าไรจะท�าสถิติสูงสุดใหมใ่นปี 2562

เรากลับออกมาจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ M โดยมีมุมมองท่ี
เป็นบวกชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจากท่ีเราคาดว่าไว้ก่อนหน้านี้ว่าอัตรา
การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ของ M ในปีนี้จะได้แรง
หนุนจากการปรับขึ้นราคาอาหารในเมนูของร้านสุก้ี MK และยา
โยอิ ใน 4Q61 แต่ตอนนี้เราคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้น (GPM) นา่จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 68.8% ในปี 2562 จาก 68.4% ในปี 2561 เนื่องจาก
ต้นทุนค่าอาหารขยับสูงขึ้นในอัตราท่ีต�ากว่าราคาขาย อีกท้ัง M เพิ่ง
ท�าการล็อคราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักเอาไว้ นอกจากนี้ เรายังมองว่า 
M นา่จะท�ายอดขายปีนี้ได้ตามเป้ าอัตราการเติบโตท่ี 7%-8% จาก
การเปิดร้านใหมเ่พิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง อยา่งไรก็ตาม เรายังคงใช้
สมมติฐาน SSSG แบบอนุรักษ์นิยมกับร้านสุก้ี MK ท่ี 2% และกับยา
โยอิท่ี 3% ซึ่งต�ากว่าเป้ าของ M ท่ี 3% และ 4% ตามล�าดับ

 การขยายสาขาจะยังคงเป็นปัจจัยท่ีขับเคล่ือนการเติบโต

ในขณะท่ีผู้บริหารต้ังเป้ าจะเปิดสาขาใหมอี่ก 50 ร้านในปี 2562 

เราคาดว่า M จะเปิดร้านใหมท้ั่งหมด 40สาขา ซึ่งรวมถึงร้านสุก้ี MK 
ใหม ่10 สาขา ร้านยาโยอิ 20 สาขา และร้านอาหารอ่ืนๆ อีก 10 
สาขา ซึ่งรวมถึง Bizzy Box ท่ีเป็นร้านอาหารประเภท grab-and-
go ท่ีเริ่มเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 2Q61 ท้ังนี้ เมื่อสิ้นปี2561 M มีสาขา
ร้านสุก้ี MK ท้ังหมด 448 ร้าน, ร้านยาโยอิ 184 ร้าน และร้านอาหา
รอ่ืนๆ อีก 42 ร้านMSL นา่จะพลิกมาเป็ นขาดทุนหลังจากท่ีคลัง
สินค้าใหมเ่ริ่มเปิ ดด�าเนินการใน 2H62

เรามีมุมมองท่ีระมัดระวังมากขึ้นเล็กน้อยกับบริษัท M-Senko 
Logistics (MSL) ซึ่งเป็น JV ด้านการขนสง่สินค้าของบริษัท 
เนื่องจาก MSL มีทีท่าว่าจะรอให้คลังสินค้าสร้างเสร็จใน 2H62 แล้ว
จึงค่อยหาออเดอร์จากลูกค้าอยา่งจริงจัง ดังนั้น เราจึงคาดว่า JV 
นี้นา่จะสง่ผา่นผลขาดทุนตามสัดสว่นการถือหุ้นมาท่ี M 15ล้าน
บาท ในปี 2562 จากท่ีสง่ผา่นก�าไรมา 0.3 ล้านบาทในปี 2561 แต่
อยา่งไรก็ตาม เราคาดว่าบริษัทPlenus and MK Pte Ltd. (PMK) 
ซึ่งเป็น JV อีกแหง่ของ M นา่จะสร้างก�าไรให้บริษัทได้ 3.3 ล้านบาท 
ในปี 2562 จากท่ีสง่ผา่นผลขาดทุนมา 1.7 ล้านบาท ในปี 2561 
เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนดี
ขึ้น

 Valuation & Action
 
เราปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 2562-63 ขึ้นอีก 0.8%-1.0% 
เนื่องจากคาดว่า GPM จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจึงปรับเพิ่มราคาเป้ า
หมาย DCF ปี 2562 ขึ้นเป็น 78.50 บาท จากเดิม 78.00 บาท ถึง
แม้ว่าเราจะปรับประมาณการขึ้น แต่เนื่องจากเหลือ upside ถึง
ราคาเป้ าหมายของเราอีกไมม่าก ดังนั้น เราจึงยังคงค�าแนะน�า ถือ

 Risks

Upside จะมาจากการท่ี SSSG สูงเกินคาด และเปิดสาขาใหมไ่ด้
มากกว่าท่ีคาด ในขณะท่ี Downside จะมาจากการท่ีจ�านวนลูกค้า
เข้าร้านน้อยกว่าท่ีคาดไว้
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BJC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 65.00 บ.

Berli Jucker (BJC)
 ยังคงเติบโตได้จากทุกกลุ่มธุรกิจ
 Company Update
 ประเด็นการลงทุน

จากการประชุมนักวิเคราะห์ เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ BJC 
ราคาเป้าหมาย (DCF) 65บาท โดยคาดก�าไรปีนี้ติบโตจาก
ทุกกลุ่มธุรกิจ ยอดขายเพิ่มขึ้น 7-9% จากกาลังการผลิต
ขวดแก้วเพิ่มขึ้นการออกสินค้าอุปโภคบริโภคใหม่ๆ  ค�าสั่ง
ซื้อสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นและ BigC ขยายสาขาต่อ
เนื่อง อัตรากาไรคาดจะเพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการผลิต
และการดาเนินงานสูงขึ้นรวมท้ังต้นทุนพลังงานและราคา
วัตถุดิบลดลง

 แนวโน้มกาไร 1Q62 เติบโตด ีYoY

 แม้กาไร 1Q62 มีแนวโน้มลดลงตามผลของฤดูกาล แต่
คาดจะเติบโตดี YoY จากท้ังยอดขายและอัตรากาไรเพิ่มขึ้น
โดยได้ผลบวกจากกาลังการผลิตขวดแก้วท่ีเพิ่มขึ้นต้ังแต่
เดือน ก.ย. 2561 และมีอัตราการใช้กาลังการผลิต 100% 
ตัง้ แต่เดือน พ.ย. 2561รองรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้าได้เพิ่ม
ขึ้นและมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นขณะท่ี BigC มีSSSG 
ในชว่ง 2M62 ใกล้เคียงกับ 4Q61 ท่ี 1.8% โดยเพิ่มจาก 
0.3% ใน 1Q61

 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้ นตัวดขีึน้

 คาดกาไรของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้ นตัวดีขึ้นในปีนี้ หลัง
จากได้รับผลกระทบจากการผลิตของโรงงานแก้วท่ี
มาเลเซียขัดข้องในชว่ง 2Q61 โดยปัจจุบันกลับมาผลิต
ตามปกติแล้วขณะท่ีโรงงานขวดแก้วในไทยได้ผลบวกเต็ม
ปี จากกาลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นกว่า 10%เป็น 3,155 ตัน/
วัน BJC ยังได้ลูกค้ารายใหม ่2 ราย สาหรับบรรจุภัณฑ์กระ
ป๋องอลูมิเนียมซึ่งมาทดแทนคาสั่งซื้อของ CBG ซึ่งได้เปิด

โรงงานผลิตกระป๋องเอง ในด้านต้นทุนของกลุ่มบรรจุภัณฑ์
คาดจะได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานลดลง

 ยอดขายเติบโตทกุกลุ่มธุรกิจ

ผลประกอบการของ BigC ปีนี้จะถูกผลักดันจาก SSSG 
1-2% การรวม Supply chainเข้ามาบริหารเอง และการ
ขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ต 8 สาขา โดยจะเปิดสาขาแรก
ในต่างประเทศ คือ กัมพูชา (ปอยเปต) และในอีก 2-3 ปี 
อาจเข้าไปเปิดสาขาร้านสะดวกซื้อ สว่นในประเทศลาว จะ
มีการปรับเปล่ียนร้านสะดวกซื้อ M-Point Mart 46 สาขา 
ให้เป็น Mini BigC ในกลางปีนี้ซึ่งเราคาดยังไมส่ง่ผลกระ
ทบอยา่งมีนัยส�าคัญในระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตในระยะ
ยาว ขณะท่ีกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของ BJC ยังคงมีแนว
โน้มทายอดขายเพิ่มขึ้นจากการมีสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึ้น
และการเปิดตัวสินค้าใหมส่ว่นยอดขายสินค้าเวชภัณฑ์และ
เทคนิค คาดว่าเติบโตได้เกิน 10% รวมทัง้ ได้ประโยชน์จาก
เงินบาทแข็งค่า ท�าให้สินค้าน�าเข้ามีต้นทุนลดลง

 ความเสี่ยง:ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่ม / การแขง่ขันสูงในธุรกิจ
ค้าปลีก / ลูกค้าชะลอค�าสั้งซื้อ
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บล.ธนชำต : TQM แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 31.00 บ.

BUY TP: Bt 31.00
 5 MARCH 2019
 Initiation Upside : 10.7%
 TQM Corporation Pcl (TQM TB)
 ผู้น�าตลาด

TQM เป็นนายหน้าประกันภัยรายใหญ่
ท่ีสุดของไทยท่ีมีประสบการณ์มายาวนาน 
ด้วยการประหยัดต่อขนาดและการให้
บริการท่ีเหนือกว่านายหน้าท่ัวไป TQM จึง
สามารถด�าเนินธุรกิจโดยใช้ปัจจัยผลักดัน
ธุรกิจภายในของบริษัทฯ ด้วยมีสถานะเป็น
เงินสดสุทธิ TQM ให้ yield ท่ีดีมากท่ี 4% 
เราจึงเริ่มบทวิเคราะห์ด้วยค�าแนะน�า "ซื้อ" 
ราคาเป้าหมาย 31 บาท

ปัจจัยแหง่ความส�าเรจ็
 
TQM ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 1953 และปัจจุบัน
เปน็ บริษัทนายหน้าประกันภัยรายใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย เรามองว่า TQM มี
ปัจจัยแหง่ ความส�าเร็จด้วยตัวเองท่ีหลาก
หลาย ซึ่งชว่ยให้บริษัทฯ มีสว่นแบง่ตลาด
มากขึ้น เป็นท่ียอมรับและอยูใ่นใจลูกค้า 
ปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น ควบคุมต้นทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ  1) ด้วยมีสว่นแบง่ตลาด 4%ใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยและมีรายได้มากกว่า
คู่แขง่ท่ีใหญเ่ป็นอันดับ 2หลายเท่า TQM 
จึงได้ประโยชน์จากขนาดอยา่งมาก 2) ด้วย
ฐานลูกค้าขนาดใหญ ่(มากกว่า 1 ล้านราย) 
TQM จึงสามารถท�างานรว่มกับพันธมิตร
ประกันภัยโดยการน�าเสนอแพ็กเกจพิเศษ
ท่ีปรับตามความต้องการของลูกค้า 3) 
ด้วยประโยชน์จากขนาดจึงท�าให้ TQM 
สามารถน�าเสนอบริการนอกเหนอื ไปจาก
การเป็นนายหน้าท่ัวไป ท�าให้บริษัทฯ แตก

ต่างจากบริษัทนายหน้าอ่ืน ซึ่งสามารถ
สร้างความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าของ TQM 
ขณะเดียวกัน TQM ยังใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการหลังบ้านแก่พันธมิตรประกันภัย
และได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

4) TQM มีแบรนด์และชอ่งทางการขายท่ี
แข็งแกรง่มีชอ่งทางขายท่ีแข็งแกรง่
 
TQM มีโครงสร้างพื้นฐานและชอ่ง
ทางการขายท่ีแข็งแกรง่ บริษัท ฯ มี
พนกั งานท่ีมีใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย 2,102 คน และมีใบ
อนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 320 
คน ชอ่งทางในการขายต้ังแต่การขาย
ผา่นทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ไป
จนถึงให้บริการสาขา 74สาขา และศูนย์
บริการ 21 แหง่ท่ัวประเทศ และชอ่งทาง
ออนไลน์ TQM มีแผนท่ีจะใช้เงินจากการ
ท�า IPO ในการปรับปรุงระบบไอทีเพื่อก้าว
เข้าสู ่"Insuretech" และขยายสาขาให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มเติบโต
 
เราคาดว่าก�าไรต่อหุ้น (fully-diluted) 
จะเติบโต -8% ในปี 2019F 12% ในปี 
2020F และ 9% ในปี 2021F หนุนโดย
การเติบโตของอุตสาหกรรม(การฟื้ นตัว
ของยอดขายรถยนต์ในประเทศ) สว่นแบง่
ตลาดท่ีเพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมบริการท่ีสูง
ขึ้น ประโยชน์จากขนาด การเข้าสูร่ะบบ
ดิจิตอลซึ่งท�าให้ต้นทุนลดลง และการขยาย
ไลน์ผลิตภัณฑ์ 94% ของเบี้ยประกันรับ
ของ TQM มาจากธุรกิจประกนั วินาศภัย
และเพียง 6% มาจากธุรกิจประกันชีวิต 
TQM เริ่มเน้นขายประกันชีวิตมากขึ้นโดย

ใช้ฐานลูกค้าประกันวินาศภัยนายหน้า
ประกันท่ีมีใบอนุญาต และเครือขา่ยสาขา
ท่ีมีอยู่
 
เริ่มบทวิเคราะห์ด้วยค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคา
เป้าหมาย 31 บาท
 
เราใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ด้วย 
WACC ท่ี 10.6% ในการคา� นวณมูลค่า
ยุติธรรมของ TQM ด้วยใช้ปีฐาน 2019F 
และสมมติให้ terminalgrowth ท่ี 2% 
ราคาเป้าหมายจะอยูท่ี่ 31 บาท ซึ่งคิดเป็น 
2019 PE ท่ี18.8 เท่า ซึ่งเราเชื่อว่าเหมาะ
สมกับสถานะการเป็นผู้น�าตลาดของ TQ
Mในธุรกิจนายหน้าขายประกันท่ีมีความเ
สี่ยงต�า และมีสถานะเป็นเงินสดสุทธิด้วย 
EBITDA ท่ีแข็งแกรง่ เราสมมติให้อัตราการ
จ่ายเงินปันผลท่ี 70%และคาดว่าปันผล
จ่ายอยูท่ี่ 1.16 บาท/หุ้น ในปี 2019F ราคา
หุ้นมี upsideจากราคาเป้าหมายราว 11% 
และให้อัตราผลตอบแทนปันผลท่ีสูงกว่า 
4%
 
SARACHADA SORNSONG
 662 - 617 4966
 sarachada.sor@thanachartsec.
co.th
 นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
 โทร : 02-276-5976
 อีเมล์ : reporter@hooninside.com
 ท่ีมา : ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์
 วันท่ี : 06 มีนาคม พ.ศ. 2562
 ท่ีมา: http://www.hooninside.com



บล.ทิสโก้ : TTCL แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.40 บ.

+ TTCL : ต้ังส�ารอง Rock Salt ผลประกอบการ 4Q18 ต�ากว่าคาด

 จุดต�าสุดผา่นไปแล้ว ผลประกอบการฟื้ นตัวในอนาคต แนะน�า 
"ถือ"

 TTCL รายงานผลประกอบการขาดทุน 1.93 พันล้านบาทใน
ชว่ง 4Q18 เทียบกับขาดทุน 57 ล้านบาทในชว่ง 4Q17 และก�าไร 
48 ล้านบาทใน 3Q18 หากไมร่วมผลของ FX ผลขาดทุนปกติ
จะอยูท่ี่ 1.91 พันล้านบาท โดยผลขาดทุนเกิดจากการต้ังส�ารอง
โครงการ Rock Salt และต้นทุนการก่อสร้างของโครงการท่ีกา
ตาร์ท่ีเพิ่มขึ้น แต่อยา่งไรก็ตาม เราเชื่อว่าจุดต�าสุดได้ผา่นไปแล้ว 
และผลประกอบการจะฟื้ นตัวในปีนี้ แนะน�า "ถือ"

 + ต้นทุนโครงการ Rock Salt และ Desalination เป็นปัจจัย
ท�าให้ขาดทุน โดย TTCL มีขาดทุนขั้นต้น 642 ล้านบาท เทียบ
กับอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี 6.8% และ 12.3% ใน 4Q17 และ 3Q18 
ตามล�าดับ จากต้นทุนในการก่อสร้างท่ีเพิ่มขึ้นของท้ัง 2 โครงการ 
ท�าให้ EPC มีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเป็น 30.1% จากเดิม 2% และ 
5.6% ใน 4Q17 และ 3Q18 ตามล�าดับ ด้านอัตราก�าไรขั้นต้นของ
โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 60.1% และ 70.2% YoY และ QoQ เป็น 
74.5%

 + การต้ังส�ารองโครงการ Rock Salt กดดันผลประกอบการ 
นอกจากต้นทุนการก่อสร้างท่ีเพิ่มขึ้นแล้ว TTCL ยังมีการต้ังส�ารอง
หนี้สงสัยจะสูญของโครงการ Rock Salt 1.4 พันล้านบาทใน S&A

 + ผลประกอบการฟื้ นตัวในอนาคต แนะน�า "ถือ" มองว่าผล
ประกอบการผา่นจุดต�าสุดใน 4Q18 ไปแล้ว ท�าให้ผลประกอบการ
ในอนาคตจะไมม่ีค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว โดยเราได้มีการปรับ 
PER ของหุ้นลงจาก 24 เท่า เป็น 18 เท่า โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม
ลดลงจาก 9.60 บาท เป็น 7.40 บาท
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MAJOR : ทรีนีต้ี แนะน�ำ "ซื้อ" รำคำเป้ำหมำย 30 บำท/หุ้น

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป - MAJOR

ค�าแนะน�า: ซื้อ
ราคาเป้าหมาย: 30 บาท
Upside/Downside: +8%
Median Consensus: 29.35 บาท

Captain Marvel ทุบสถิติหนังเปิดตัว 
          
- Captain Marvel ทุบทุกสถิติหนังเปิดตัวเดือนมีนาคมตลอดกาล
ในไทย
          
- เตรียมต่อยอดไปยัง Avengers: Endgame ท่ีคาดว่าจะสร้างราย
ได้สูงท่ีสุดตลอดกาล
         
 - เราเชื่อบริษัทจะมีก�าไรในปี 2019 นี้สูงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์
         
 - ยังคงยกให้เป็น TOPPICK กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ของท่ีราคาเป้า
หมาย 30 บาท แนะน�า "ซื้อ"

Captain Marvel ทุบทุกสถิติหนังเปิดตัวเดือนมีนาคมตลอดกาลใน
ไทย 
          
ข้อมูลจาก Facebook page Marvel ระบุว่า หนัง Captain Marvel 
ทุบสถิติเปิดตัวเดือนมีนาคมตลอดกาลในไทย โดยมีรายได้เปิดตัว
วันแรกสูงถึง 37 ล้านบาท เป็นรายได้เปิดตัวท่ีสูงท่ีสุดในรอบหลาย
ปี (หากไมน่ับหนังฟอร์มใหญต่ลอดกาลอยา่ง Avenger Infinity 
War ท่ีมีรายได้เปิดตัววันแรกสูงสุดตลอดกาลท่ี 55 ล้านบาท) 
สะท้อนถึงความนิยมของหนัง Super Hero ได้เป็นอยา่งดี เราเชื่อ
ว่า Captain Marvel จะมีรายได้ตลอดการฉายไมต่�ากว่า 200 ล้าน
บาท และเป็นหนังรายได้สูงอันดับต้นๆของปีนี้อยา่งแนน่อน สง่ผล
บวกต่อรายได้และก�าไรของ Major เป็นอยา่งมากในไตรมาสนี้ 

เตรียมตัวรอ Avengers: Endgame #แมม่าแล้วธานอส
          
รายได้เปิดตัวท่ีนา่ประทับใจของหนัง Captain Marvel แสดงให้
เห็นถึงความต้องการดูหนังภาคต่ออยา่ง Avengers: Endgame ได้

เป็นอยา่งดี เนื่องจากหนังท้ังสองเรื่องนี้มีความต่อเนื่องกัน ดังนั้น
เราเชื่อมั่นว่า Avengers: Endgame จะเป็นหนังท่ีมีรายได้ท่ีสูงท่ีสุด
ของปี และมีรายได้ไมต่�ากว่าภาคก่อนหน้าท่ีราว 500 ล้านบาท 
อยา่งแนน่อน

ยังมีหนังดีๆอีกหลายเรื่องรอเราอยู่
          
นอกเหนือจากหนังฟอร์มยักษ์สองเรื่องนี้แล้ว ในชว่งครึ่งปีแรกนี้ยัง
มีหนังท่ีนา่สนใจอีกหลายเรื่องเชน่ Dumbo, Shazam!, Pokemon: 
Detective Pikachu, Aladdin, X-men, Toy Story 4 รวมไปถึง
หนังไทยอีกเชน่เดียวกัน ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า บริษัทจะยังคงมีรายได้
และก�าไรปกติเติบต่อเนื่องในปีนี้ท่ี 7.8% และ 12.7% ตามล�าดับ 
ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีก�าไรปกติอยูท่ี่ 1,053 ล้านบาท สูงท่ีสุดเป็น
ประวัติการณ์ของบริษัท

กระแสยังดีต่อเนื่อง 
          
ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาหุ้นได้มีการปรับตัวมามากกว่า 40% จากจุด
ต�าสุดเมื่อต้นปีท่ีผา่นมา และท�าให้ Upside ของราคาหุ้นเริ่มจ�ากัด 
แต่เรายังมองว่าด้วยกระแสความนิยมของหนังอีกหลายเรื่องท่ี
เตรียมเข้าฉายในชว่งท่ีเหลือของครึ่งปีแรกนี้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ชว่งไตรมาสสองซึ่งถือว่าเป็นชว่ง High season และมีหนังอยา่ง 
Avengers: Endgame เป็นตัวชูโรง เราจึงยังคงมีมุมมองบวกต่อหุ้น 
Major ต่อไป ยังคงแนะน�า "ซื้อ" บนราคาเป้าหมายเดิมท่ี 30 บาท 
บริษัทมีแนวโน้มเติบโตของรายได้และก�าไรในปีนี้อยา่งชัดเจน กอร
ปกับเงินปันผลท่ีอยูใ่นระดับสูงถึง 5% ต่อปี 

          ความเสี่ยง การอุปโภคบริโภคภายในประเทศท่ีอยูใ่นระดับ
ต�า, ความนิยมในการดูหนังออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้น, หนังท�ารายได้ต�า
กว่าคาด

          นักวิเคราะห์
          นฤดม มุจจลินทร์กูล 
          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 050890
          naruedom@trinitythai.com



บล.กรุงศรี : MTC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 56.00 บ.

Muangthai Capital

 Feedback จากกองทุนในประเทศ
หลัง non-deal roadshow (TP Bt56.0, 
OUTPERFORM)

 

+จากการท่ีเราพา MTC ไปพบนักลงทุนใน
ประเทศ พบว่านักลงทุนเป็นหว่งประเด็น
การเติบโตของสินเชื่อท่ีชะลอตัวลง และ 
NIM ทีลดลง

 

+คุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกรง่ โดย
สัดสว่น NPL ต�า และ credit cost ก็ยัง
ทรงตัว ในขณะท่ีมีการขยายสินเชื่อ HP 
ส�าหรับมอเตอร์ไซค์ใหมเ่พิ่มขึ้น

 

+แนะน�าให้ซื้อ และให้ราคาเป้าหมายท่ี 56 
บาท คิดเป็น P/E ปี FY19F ท่ี 25x และ 
PEG ท่ี 9x อิงจากอัตราการเติบโตของก�าไร 
CAGR 3 ปี (2018-21F) ท่ี28%

 คาดว่าสินเชื่อจะชะลอตัว และ NIM จะ
ลดลงในปี 2019

 เราพา MTC ไปรว่ม non-deal 
roadshow กับกองทุนในประเทศเมื่อวัน
ท่ี 6 มีนาคม 2019 ซึ่ง feedback โดยรวมมี
ท้ังด้านบวกและลบ โดยนักลงทุนประทับใจ
กับโมเดลธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสว่น
แบง่ตลาด และคุมคุณภาพสินทรัพย์ แต่
นักลงทุนบางรายก็เป็นหว่งกับอัตราการ
เติบโตของสินเชื่อท่ีชะลอตัวลง และ NIM ท่ี
คาดว่าจะแคบลงในปีนี้ ผู้บริหารอธิบายว่า
อัตราการเติบโตของเงินกู้ในปี FY18 ชะลอ
ลงเหลือแค่ 35% จากอัตราการเติบโตของ

สินเชื่อใหมท่ี่ 41% เป็นเพราะการช�าระคืน
เงินกู้ก่อนก�าหนดเพิ่มขึ้น หลังจากท่ี MTC 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการช�าระคืนก่อน
ก�าหนดต้ังแต่กลางปี 2018 เราคาดว่าอัตรา
การเติบโตของสินเชื่อใหมป่ีนี้จะอยูท่ี่ 35% 
และอัตราการเติบโตของเงินกู้ในปีนี้จะอยู่
ท่ี 30% บริษัทต้ังเป้าจะขยายสาขาเป็น 
3,900/4,500 ในปี FY19/20 จาก 3,279 ใน
ปี FY18 (เพิ่มขึ้น 855 สาขา) ในขณะท่ีคาด
ว่าต้นทุนทางการเงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.0% 
จาก 3.5% ในขณะท่ี yield สินเชื่อนา่จะ
ทรงตัว yoy ในปี 2019 เราคาดว่า NIM จะ
ลดลงเหลือ 19.8% ในปี 2019 จาก 20.2% 
ในปี 2018 ภายใต้สมมติฐานว่า TRIS ไมไ่ด้
มีการอัพเกรดเรตต้ิงของบริษัท ท้ังนี้ MTC 
เพิ่งออกหุ้นกู้ 4.0 พันล้านบาทอายุ 3-4 ปี 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยหน้าต๋ัว 4.1-4.3%

 คุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกรง่ ในขณะท่ี
ขยายไปสูธุ่รกิจ HP business

 MTC ได้ต้ัง 'เมืองไทยลิสซิ่ง' ซึ่งเป็น
บริษัทลูกแหง่ใหมข่ึ้นมาเพื่อให้บริการสิน
เชื่อเชา่ซื้อ (HP) โดยบริษัทมีแผนจะปล่อย
สินเชื่อ HP เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ใหมใ่ห้กับ
ลูกค้าเดิมท่ีมีประวัติการช�าระคืนเงินกู้ดี เรา
คาดว่า yield สินเชื่อ และสัดสว่น loan-
to-value จะสูงกว่าสินเชื่อจ�าน�าทะเบียน
รถ สว่นในแง่คุณภาพสินทรัพย์ เราคาด
ว่าสัดสว่น NPL จะเพิ่มขึ้นจาก 1.1% ใน
ปี 2018 เป็น 1.3% ในปี 2019 ในขณะ
ท่ีผู้บริหารต้ังเป้าจะคุมให้ไมเ่กิน 2.0% 
ท้ังนี้ สัดสว่น NPL ใน 4Q18 ลดลง 14bp 
qoq เหลือ 1.12% ในขณะท่ีสัดสว่น NPL 
coverage ขยับสูงขึ้นเป็น 278% จาก 

259% ใน 3Q18 เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์
ดีขึ้น ท้ังนี้ เรามองว่าคุณภาพสินทรัพย์ท่ี
แข็งแกรง่ขึ้น และ NPL coverage ท่ีสูงจะ
ชว่ยจ�ากัดผลกระทบจากการใช้มาตรฐาน
บัญชี IFRS9 สว่นในแง่ของกฎหมายแรงงาน
ใหมน่ั้น MTC มีแผนจะบันทึกค่าใช้จ่าย
พนักงาน 14 ล้านบาทใน 1Q19

แนะน�าให้ซื้อ และให้ราคาเป้าหมายท่ี 56 
บาท โดยมองว่าราคาหุ้นท่ีปรับลงมาเป็น
โอกาสให้เข้าซื้อสะสม

ราคาหุ้น MTC ลดลงมา 10% และ 
underperform ตลาดถึง 14% YTD ในขณะ
ท่ีผลการด�าเนินงานยังคงมีแนวโน้มดี เรา
ชอบ MTC ในแง่ของการเติบโตท่ีแข็งแกรง่
ของท้ังสินเชื่อและก�าไร โดยมองว่าปัจจัย
กระตุ้นระยะสั้นจะมาจากการท่ีอัตรา
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ลดลงถ้าหาก TRIS ปรับเพิ่ม
เรตต้ิง เราคิดว่าความเสี่ยงหลักอยูท่ี่การ
แขง่ขันท่ีรุนแรง และคุณภาพสินทรัพย์เสื่อม
ลง

 Jesada TECHAHUSDIN, CFA

 662 - 659 7000 ext 5004

 jesada.techahusdin@
krungsrisecurities.com

 นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง

 โทร : 02-276-5976

 อีเมล์ : reporter@hooninside.com

 ท่ีมา : ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์

 วันท่ี : 07 มีนาคม พ.ศ. 2562

          ท่ีมา: http://www.hooninside.com



บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ : PTT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 56.00 บ.

ปตท  PTT 

แนะน�า : ซื้อ 

ราคาปัจจุบัน (บาท): 48.75 

ราคาเป้าหมาย (บาท): 56.00 

Upside 14.9% 

Dividend Yield 4.1% 

Total Return 19.0% 

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)1,392,446 

เพิ่มค�าแนะน�าเป็นซื้อ พร้อมรับ DivYield ครึ่ง
ปีสูงถึง 2.5%           

ราคาน�ามันยังเป็นตัวขับเคล่ือนก�าไรของ PTT 
ในภาพใหญ ่ซึ่งเชื่อว่าราคาน�ามันได้ผา่นจุดต�า
สุดไปแล้วในชว่งปลายปีท่ีผา่นมา และเริ่มเห็น
สัญญาณการฟื้ นตัว อีกท้ังเชื่อราคาหุ้นในชว่ง
ท่ีผา่นมาผา่นการปรับฐานไปแล้วในระดับหนึ่ง
จนเริ่มมี upside และให้ DivYield 2H61 สูง
กว่า 2.5% จึงเพิ่มค�าแนะน�าเป็น "ซื้อ"

ก�าไรสุทธิ 4Q61 ลดลงมีนัยฯ...ต�ากว่าคาดเล็ก
น้อย 

          

PTT รายงานก�าไรสุทธิงวด 4Q61 เท่ากับ 1.95 
หมื่นล้านบาท ลดลง 35.6%qoq ต�ากว่าคาด
เล็กน้อย โดยในงวดนี้ถูกกดดันจากก�าไรจาก
การด�าเนินงานปกติเป็นหลัก ขณะท่ีค่าใช้จ่าย
พิเศษในงวดนี้สุทธิแล้วลดลงจากงวดก่อนหน้า
เหลือเพียงบันทึกขาดทุนสต๊อกน�ามัน (หนว่ย
ธุรกิจน�ามัน) 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 69 
ล้านบาท และมีการบันทึกก�าไรจาก Fx ลดลง
เหลือ 1.6 จาก 2.4 พันล้านบาท จากงวดก่อน
หน้า แต่หากพิจารณาเฉพาะก�าไรปกติพบว่า
ลดลง 38.5%qoq มาอยูท่ี่ 2.14 หมื่นล้านบาท 
กดดันจากกลุ่มธุรกิจก๊าซฯเป็นหลักโดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯท่ีก�าไรลดลงถึง 36.6%qoq 
เนื่องจากต้นทุน feed gas cost เพิ่มขึ้นมา

อยูท่ี่ 316 จาก 277 เหรียญฯต่อตัน ในงวด
ก่อนหน้า ขณะท่ีราคาขายผลิตภัณฑ์ซึ่งอิงกับ
ราคาปิโตรเคมีขั้นปลายเชน่ HDPE และ PP 
เป็นต้น ปรับตัวลดลง จึงสง่ผลให้ margin ลด
ลง นอกจากนี้ยังถูกดดันจากจาก PTTEP ท่ี
รายงานก�าไรสุทธิ 4Q61 ลดลง 15.1%qoq 
รวมถึงรับผลลบจากสว่นแบง่ก�าไรจากเงิน
ลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น 30.9% มาอยูท่ี่ 1.7 พันล้าน
บาท หลักๆมาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ
โรงกล่ันท่ี GRM และ spread ปิโตรเคมีลดลง 
ประกอบกับมีบันทึกขาดทุนสต๊อกน�ามันจาก
กลุ่มโรงกล่ันค่อนข้างมีนัยฯรวมสูงถึง 2.5 หมื่น
ล้านบาท โดยรวมแล้วก�าไรสุทธิ และก�าไรปกติ 
ปี 2561 เท่ากับ 1.19 และ 1.24 แสนล้านบาท 
ลดลง 11.5%yoy และ 5.2%yoy  

ทิศทางก�าไรสุทธิ 1Q62 ดีขึ้น แต่ Norm profit 
ลดลง QoQ 

          

ฝ่ายวิจัยคาดแนวโน้มก�าไรปกติงวด 1Q62 นา่
จะปรับตัวลดลงจาก 4Q61 กดดันหลักจาก
ธุรกิจผลิตและส�ารวจปิโตรเลียมผา่น PTTEP ท่ี
คาดปริมาณขายจะลดลงเพราะโดยปกติแล้ว
ในชว่งต้นปี PTT จะเรียกรับก๊าซฯจากอ่าวไทย
ลดลง รวมถึงมีการหยุดผลิตของแหล่งบงกช
ใต้นานกว่า 1 เดือน รวมถึงคาดราคาขายก๊าซ 
และน�ามันจะปรับตัวลดลง ตามราคาในตลาด
โลกซึ่งหากอิงดูไบค่าเฉล่ียในงวด 1QTD ลดลง 
11.3%qoq เชน่เดียวกับธุรกิจโรงกล่ันท่ีคาด
จะถูกดดันจากค่าการกล่ัน 1QTD (อ้างอิงตลาด
สิงคโปร์) ท่ีลดลง 33.6%qoq สะท้อนภาวะ 
oversupply 

ของน�ามันส�าเร็จรูปแต่อยา่งไรก็ตามคาด
สถานการณ์ค่าการกล่ันนา่จะมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น
ในชว่งเดือน มี.ค. และ เม.ย. เพราะจะเข้าสูช่ว่ง
ฤดูกาลหยุดซอ่มบ�ารุงโรงกล่ันหลายแหง่ท่ัวโลก 
ขณะท่ี spread ปิโตรเคมีโดยรวมยังทรงตัว
อยูใ่นระดับต�าใกล้เคียงกับงวด 4Q61 แต่หาก
พิจารณาก�าไรสุทธิงวด 1Q62 คาดจะพลิกกลับ

มาเติบโตจาก 4Q61 เพราะคาดจะไมบ่ันทึก
ขาดทุนสต๊อกน�ามันในระดับสูงเชน่ท่ีเกิดขึ้นใน 
4Q61 ทิศทางการเติบโตของก�าไร PTT ยังให้
น�าหนักไปท่ีราคาน�ามัน           

จากภาพรวมธุรกิจ PTT ท่ียังไมม่ีประเด็น
ใหม ่ท�าให้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการก�าไร
ปกติต้ังแต่ปี 2562 ท่ีจะเห็นการปรับตัวลดลง 
3.4%yoy จากสมมติฐานราคาน�ามันดิบอ้างอิง
ดูไบในปี 2562 ท่ี 65 เหรียญฯต่อบาร์เรล ลด
ลงจากปี 2561 ท่ี 70 เหรียญฯต่อบาร์เรล และ
ต้ังแต่ปี 2563 ก�าหนดไว้ท่ี 70 เหรียญฯต่อ
บาร์เรล สว่นระยะสั้นคาดก�าไรปกติ 4Q61 จะ
ทรงตัวใกล้เคียงกับ 3Q61 ถึงแม้คาดก�าไรจาก
ธุรกิจผลิตและส�ารวจปิโตรเลียมผา่น PTTEP 
จะดีขึ้นตามปริมาณขายท่ีเพิ่ม และต้นทุนต่อ
หนว่ยท่ีลดลง รวมถึงราคาขายก๊าซฯท่ีจะปรับ
ตัวแต่จะถูกกดดันจากก�าไรของธุรกิจโรงกล่ัน
และปิโตรเคมีท่ีท้ังค่าการกล่ันและ spread 
ปรับตัวลดลง รับผลกระทบหลักจากสงคราม
การค้า 

เพิ่มค�าแนะน�าเป็น "ซื้อ" รับปันผลครึ่งปีท่ี 
2.5%          

ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2562 
(DCF) ท่ี 56 บาทต่อหุ้น เพิ่มค�าแนะน�าเป็น
ซื้อ จากเดิม switch เชื่อราคาหุ้นผา่นการปรับ
ฐานสะท้อนปัจจัยกระทบต่างๆไปในระดับหนึ่ง
จนเริ่มมี upside อีกท้ังล่าสุดยังประกาศจ่าย
ปันผลงวด 2H61 ในอัตราหุ้นละ 1.2 บาท (งวด 
1H61 จ่าย 0.80 บาท) คิดเป็น Dividend Yield 
ส�าหรับงวดครึ่งปีท่ี 2.5 %          

นักวิเคราะห์: นลินรัตน์ กิตติก�าพลรัตน์ 

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 018350 

          Nalinrat@asiaplus.co.th



สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์มาแล้วค่ะ เดือนนี้มีวันส�าคัญ คือวันที่  24 มี.ค.2562  
เป็นวันที่บ้านเราจัดการเลือกตั้งทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ทุกสายตาไทย-เทศ  จ้องมองเป็นตาเดียว ส่วนภาพรวมตลาดหุ้น เดือน ก.พ. 62  ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,653.48 จุด เพิ่มขึ้น 5.7% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย 
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 46,771 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากเดือนก่อน  โดยผู้ลงทุนสถาบัน
ในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

วันเลือกตั้ง

ขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 3,500 ล้านบาท ใน
ขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ 
SET และ mai ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 46,771 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากสิ้นเดือนก่อน

Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 15 เท่า 
และ 17 เท่าตามล�าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.76 เท่า และ 15.56 เท่า
ตามล�าดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 3.11% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.80% ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET 

และ mai ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 17.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% จากสิ้นปี 2561 

สอดคล้องกับทิศทางของดัชนี โดยในเดือนช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการระดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 5,680 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน

"ศรพล ตุลยะเสถียร" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยยังทรงตัวเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน โดยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิใน
ตลาดหลักทรัพย์ไทยตามบรรยากาศการลงทุนที่ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากกรณีการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
มีสัญญาณที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้ลงทุนรอจังหวะการลงทุนในช่วงกลางเดือนเป็นต้นมาเมื่อเริ่มเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งมากขึ้น 
ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยแต่ยังคงสูงที่สุดในภูมิภาค ขณะที่มูลค่า
การระดมทุน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงสูงที่สุดในอาเซียนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม 
การเพิ่มน�้าหนักลงทุนในหุ้นไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้น จากการที่ FTSE Global Equity Index Series ทบทวนปรับเพิ่มหุ้นขนาด
ใหญ่และขนาดกลางของไทยซึ่งจะท�าให้หุ้นไทยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และผู้ลงทุนสถาบันมากขึ้น



พรรณนิภา ผู้บริหารคนเก่ง แห่ง TQM โชว์ฝีมือดันผลประกอบการปีที่ผ่านมา มีก�าไรสุทธิ
ถึง 404.3 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดร่วม 50% งานนี้ข่าวดียังไม่หมดแค่นั้นเมื่อบอร์ด
บริษัทฯ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มี.ค.นี้ 
ก่อนจ่ายเงินปันผลเข้าพอร์ต 10 พ.ค. 62 พร้อมมั่นใจเทรนด์ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปีนี้
ยังสดใส ข่าวดีเยอะแบบนี้ คงต้องรีบเก็บเข้าพอร์ตแล้ว… 

ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน  ชั่วโมงนี้คงไม่มี บจ.ไหน ร้อนแรงเท่า “GUNKUL” อีกแล้ว  เพราะ

โบรกเกอร์คัดสรรให้เป็นหุ้นเด่นสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หลังจากมีปัจจัยหนุนต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะการที่ กพช.ไฟเขียวแผน PDP ฉบับใหม่ รอบนี้อานิสงส์มาแบบเต็มๆ จากงานติดตั้ง 

EPC แถมยังได้ประโยชน์ หลัง กกพ.เตรียมออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ภาคประชาชน 100 

MW ในไตรมาส2ปี62 …จ่อคิวร่วมแจมทุกโครงการแบบนี้ ได้เห็นอนาคตสดใสแน่นอนคร้าา

CHAYO  โดดเด่น เข้าตากูรูหุ้น บล.โกลเบล็ก เชียร์ซื้อ ราคาพื้นฐานที่ 4.80 บาท พร้อมคงประมาณการก�าไรสุทธิปี 62 ที่ 108 

ลบ.เติบโต 26%YoY ตามมูลค่ากองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น: คงประมาณการก�าไรสุทธิปี 62 ที่ 108 ลบ.เติบโต 26%YoY โดย

มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมูลค่าราว 10,000 ลบ.ที่ประมูลมาในช่วงปี 61 และเติบโตจากบริษัทย่อยที่

ก่อตั้งใหม่ในปี 61 ได้แก่ บริษัทชโยแคปปิตอล ซึ่งจะด�าเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อและ บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งจะ

ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับปี 62 บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ราว 1,300 ลบ. เพื่อใช้ในการประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ราว 1,000-1,250 ล้านบาท คาดจะได้เป็นกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมูลค่าราว 10,000 ลบ.โดยแบ่งเป็นชนิดมีหลักประกันราว 70% 

และไม่มีหลักประกันราว 30% และใช้เป็นเงินทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์อีกราว 200-250 ล้านบาท คาด

จะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วง 2H62 โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นกู้กว่า 1,250 ล้านบาทและจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงราว 

56 ล้านหุ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ก�าหนดราคาเสนอขาย(Control Dilution -9.1%)  

ด้าน "เฮียพอล" สมพล ธนาด�ารงศักดิ์ เอ็มดี บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ หรือ FPI ฝาก
กระซิบเบาๆ ว่า ช่วงนี้หากเห็นมีข่าวชื่อย่อของหุ้นใกล้เคี๊ยง-ใกล้เคียงกับ FPI ในการเข้าซื้อหุ้น
พร็อพเพอร์ตี้รายหนึ่งนั้น "เฮียพอล" ขอปฏิเสธเลยว่า ไม่เกี่ยวกับ FPI แต่อย่างใด โปรดอย่า
เข้าใจผิดกันนะคร้าบบบ.. เพราะช่วงนี้มีแค่เตรียมแผนการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารสภาพคล่อง
ทางการเงินเท่านั้น ส่วนประเด็นอื่นใด ขอย�้า ไม่เกี่ยวข้องกันคร้าบบ 




































