




เดือน 8 เดือนสิงหาคม ผา่นไป เดือน 9 เดือน
กันยายน ก็มาถึง บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น 
คงนิ่งกว่าท่ีผา่นมา ด้วยความวิตกกังวลสงคราม
การค้าสหรัฐและจีน คล่ีคลาย การผอ่นปรน มี

ความชัดเจน จีน ประกาศรายชื่อสินค้าน�าเข้าจากสหรัฐ 16 รายการท่ีจะได้รับการยกเว้น
ภาษี 25% (ยกเว้นสินค้าเกษตรเชน่ถ่ัวเหลืองและเนื้อหมู ยังเก็บภาษีต่อไป) มีผล 1 ปี (17 
ก.ย. นี้ - 16 ก.ย. 63)  ต่อมา ทรัมป์ ทวีต เล่ือนเก็บภาษีสินค้า US$2.5 แสนล้าน (จาก 25% 
เป็น 30%) จาก 1 ต.ค. 62 เป็น 15 ต.ค. 62

การเมืองในประเทศ ก็คล่ีคลาย ผอ่นคลายมากขึ้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็น
เอกฉันท์มีค�าสั่งไมร่ับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประกอบ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 
46 วรรคสาม และมาตรา 47 (1) โดยระบุว่าการถวายสัตย์ฯ ต่อพระมหากษัตริย์ไมอ่ยูใ่น
อ�านาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ    
        
ขณะเดียว ภาครัฐ ก็พร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติม....บนทิศทางดอกเบี้ย
ของโลก อยูใ่นระดับต�าและหลายประเทศ คงผอ่นคลายนโยบายการเงินมากขึ้น พร้อมกับ
การกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดังนั้น ภาพรวมตลาดหุ้นเดือนกันยายน 2562 ก็นา่จะสร้างผลตอบแทนดีกว่าเดือนท่ีผา่น
มาครับ ขอให้ นักลงทุน ทุกคน ประสบแต่ความโชคดี  ชนะเกมหุ้น 

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบรหิาร 

คลี่คลาย



AOT
ไมธ่รรมดา  โดยได้เปิดตัวอยา่งยิ่งใหญ ่AOT 

DIGITAL AIRPORTS : สนามบินมีชีวิต ครอบคลุม

ท่าอากาศยานท้ัง 6 แหง่ของ ทอท. น�ารอ่งท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ เดินหน้าเชื่อมโยงท่า

อากาศยานพันธมิตร 16 แหง่ท่ัวโลก พร้อมทรานส์

ฟอร์มสูอ่งค์กรดิจิทัลอยา่งเต็มรูปแบบเพิ่มขีดความ

สามารถ ในการแขง่ขันเชิงธุรกิจ

หว้ง สงครามการค้าสหรฐัและจนี ยงัคงด�าเนินต่อไป  
แต่เสน้ทาง 4 บจ.ทีแ่มกกาซนีหุน้อินไซด์ รายเดือน 
ฉบบัประจ�าเดือนกันยายน 2562 ไม่ธรรมดา

SKY
ไมธ่รรมดา เชน่กัน เมื่อได้ประกาศความ
รว่มมือครั้งยิ่งใหญ ่ลงนามบันทึกความ
รว่มมือทางธุรกิจกับบริษัทSENSETIME ผู้
พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ราย
ใหญข่องจีนและของโลก ในการสนับสนุน
ความรู้และเทคโนโลยี AI สร้างความ
แข็งแกรง่ในธุรกิจสมาร์ท ซีเคียวริต้ี และ
ดิจิตอลแพลตฟอร์ม 

บล.หยวนต้า
เปิดตัว 4 บิ๊ก ภายใต้การ
บริหารของคุณประเสริฐ บุญ
สัมพันธ์  ประธานกรรมการ
บริษัท, สายงานธุรกิจรายยอ่ย 
มีคุณเผดิมภพ สงเคราะห์ 
กรรมการผู้จัดการ ประธาน
สายธุรกิจรายยอ่ย มาเป็น
ก�าลังส�าคัญ และสายงาน
วาณิชธนกิจ น�าทีมโดย คุณสุว
ภา เจริญยิ่ง ท่ีปรึกษาอาวุโส 
และ คุณพายุพัด มหาผล 
กรรมการผู้จัดการ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวาณิชธนกิจ  

ALL 
เชน่กัน ได้ต้ังเป้ายอดขายจาก

ลูกค้าต่างชาติภายในระยะเวลา 5 

ปี (2563-2567) แตะ 25,000 ล้าน

บาท หรือเฉล่ียปีละ 5,000 ล้าน

บาท  และบริษัทฯยังต้ังเป้าขึ้น

แท่นเป็นอันดับ 1 ของตลาดลูกค้า

ชาวต่างชาติภายในระยะเวลา 5 ปี

















































PTG เตรียมดันธุรกิจอาหาร,
โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์, 

ธุรกิจ LPG เข้าตลาดหุ้น ในปี 64-65

นายพิทักษ์ รชักิจประการ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื 
PTG 

เปิดเผยว่า  บริษัทฯ  มีแผนน�าธุรกิจปาล์ม
คอมเพล็กซ์ และธุรกิจสถานีให้บริการก๊าซ 
LPG เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ปี 2564และจะน�าธุรกิจอาหารและกาแฟเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 65   
เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจด้วยตัวเอง

ท้ังนี้ บริษัทฯต้ังเป้าหมายปี 2563 มีสว่นแบง่
ทางการตลาดสถานีบริการ LPG เป็นอันดับ 1 
ในประเทศไทย หรือมีสัดสว่นอยูท่ี่ 14-16% 
จากปัจจุบันท่ีมีสว่นแบง่การตลาดอยูท่ี่ 9% 

สว่นสถานีบริการน�ามัน  ปัจจุบันมีสาขารวม
ท้ังสิ้น 1,953 แหง่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงทุน
ขยายสาขาเพิ่มเติมเป็น 2,000 แหง่ภายในสิ้น
ปี 2562 นี้ โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มเงินลงทุนเป็น 
4,000-4,500 ล้านบาท จากเดิมท่ีต้ังไว้ 3,500 
ล้านบาท จากการชะลอการลงทุนในชว่งปี 
2561 ท่ีผา่นมา 

ขณะท่ีโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์  ในไตรมาส 
3/2562 โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์มีการ
เดินเครื่องแล้ว 80% และคาดว่าในไตรมาส 
4/2562 จะสามารถเดินเครื่องได้เต็ม 100% 
ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้อยูท่ี่ประมาณ 
5,000-6,000 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทจะรับรู้
สว่นแบง่ก�าไรจากการถือหุ้น 40% 

อนึ่ง PTG ต้ังเป้าผลักดันและสร้างแบรนด์
ธุรกิจ Non-Oil ให้เป็นธุรกิจหลักท่ีจะขับ
เคล่ือนบริษัทในอนาคต โดยในครึ่งปี แรกท่ี
ผา่นมา พีทีจีได้ออก
นโยบายและกิจกรรม
สง่เสริมการตลาด
ต่างๆ เพื่อมาสนับสนุ
นการขับเคล่ือนดัง
กล่าว ซึ่งได้แก่การ
เปิดตัวแฟรนไชส์
กาแฟท้ัง 2 แบรนด์ 

และการสนับสนุน
การแขง่ขัน PT 
Maxnitron Racing 
Series 2019 เพื่อให้
แบรนด์น�ามันเครื่อง
ของพีทีจีเป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้น ในสว่นของ
ครึ่งปี หลัง พีทีจี
ยังคงวางแผนงาน
เพื่อขับเคล่ือนและ
สร้างแบรนด์ธุรกิจ 
NonOil ให้แข็งแกรง่
และเป็นท่ีรู้ จักมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งภายในปี 
2562 พีทีจีคาดว่า
สัดสว่นก�าไรขั้นต้น
ของธุรกิจ Non-Oil 
จะสามารถเพิ่มขึ้น
อยูท่ี่ 15.0% ของ
ก�าไรขั้นต้นท้ังหมด



TMILL คงเป้าปริมาณขายปี 62 โต 10% จากปี
ก่อน ดันอัตราการใช้ก�าลังการผลิตตามเป้าที ่

80% พร้อมส่งซิก H2/62 โตฉลุย

TMILL  คงเป้าปรมิาณขายปี 62 โต 10% 
จากปีก่อน ดันอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
ตามเป้าที ่80% พรอ้มสง่ซกิ H2/62 โต
ฉลยุ พรอ้มยดึมั่นนโยบายจ่ายเงินปันผล
ด ีตามนโยบายจ่ายไม่ต�ากว่า 50% ของ
ก�าไรสทุธิ

นางแววตา กลุโชตธาดา รองผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการเงินและบญัช ีบรษัิท ท ีเอส ฟลาว
มิลล์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื TMILL เปิด
เผยว่า บริษัทฯ คาดภาพรวมผลประกอบ
การครึ่งปีหลังของปี 2562 จะเติบโตดีกว่า
ครึ่งปีแรก ท่ีบริษัทฯ มีก�าไรอยูท่ี่ 46.81 
ล้านบาท และมีรายได้อยูท่ี่ 741.54 ล้าน
บาท เนื่องจากชว่งครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะ
ชว่งไตรมาส4 ถือเป็นชว่งไฮซีซั่นของธุรกิจ 
ประกอบกับคาดว่านา่จะได้รับอานิสงส์จาก
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ท่ีจะ
สง่ผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

ท้ังนี้บริษัทฯ คงเป้าปริมาณขายแป้งสาลี
ในปี 2562 เติบโต10% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยต้ังเป้าอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
เฉล่ียท้ังปีนี้อยูท่ี่ 80% จากงวด 6 เดือน
แรกของปี 62 ท่ีมีอัตราการใช้ก�าลังการ
ผลิตอยูท่ี่ 72.66% ซึ่งในครึ่งปีหลังบริษัทฯ 
จะพยายามผลักดันอัตราการใช้ก�าลังการ
ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยจะเน้นการ
ขยายตลาดอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาด
ในแถบภาคเหนือและอีสาน ท่ีบริษัทฯ ได้
ท�าการขยายตลาดมากขึ้น สว่นเรื่องต้นทุน
ข้าวสาลีท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ป้องกัน
ความเสี่ยงโดยสั่งซื้อข้าวสาลีล่วงหน้า โดย
จะท�าการสต็อกสินค้าไว้อยา่งน้อย 4-6 
เดือน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มีการติดตาม
สถานการณ์ราคาข้าวสาลีอยา่งต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ TMILL ยังยึดมั่นในนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีดี โดยมีนโยบายจ่ายปันผล

ไมต่�ากว่า 50% ของก�าไรสุทธิและจะมีการ
จ่ายอยา่งต่อเนื่องทุกปี

 
 นางแววตา  กล่าวเพิ่มเติมึงการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหาร คือ ดร.ชาญกฤช 
เดชวิทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก
จากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่ของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับแต่งต้ัง
ให้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะ
รัฐมนตรี ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และ
ทางบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งต้ังผู้บริหารคน
ใหม ่คือ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ให้ด�ารงต�า
แหนง่ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ ่
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
เป็นต้นไป

สว่นของผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ใน
ครึ่งปีแรก 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
จ�าหนา่ยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 
เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี 2561 โดยท่ีปริมาณการ
จ�าหนา่ยแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 
1.8% และราคาจ�าหนา่ย
แป้งสาลีเฉล่ียเพิ่มขึ้น 1.1% 
สว่นปริมาณจ�าหนา่ยร�า
ข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2.3% และ
ราคาจ�าหนา่ยร�าข้าวสาลี
เฉล่ียเพิ่มขึ้น 2.8% สว่นงบ
การเงินของบริษัทแสดงผล
การด�าเนินงานก�าไรสุทธิ 
22.11 ล้านบาทในไตรมาส 
2 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 2/2561 มีผลก�าไร
สุทธิลดลง 4.77 ล้านบาท 
คิดเป็น 17.7%

ท้ังนี้ ก�าไรสุทธิในไตรมาส 2 ท่ีลดลงอัน
เป็นผลมาจากปัจจัยต้นทุนขายในไตรมาส 
2/2562 คิดเป็น 84.6% ของรายได้สูง
ขึ้นจาก 80.7% เมื่อเทียบกับในไตรมาส 
2/2561 เป็นผลมาจากราคาเฉล่ียของ
วัตถุดิบท่ีใช้ปรับเพิ่มขึ้น สง่ผลให้อัตราก�าไร
ขั้นต้นในไตรมาส 2/2562 ลดลง 4.0% โดย
สว่นของการใช้อัตราก�าลังการผลิตเฉล่ีย
ในไตรมาส 2/2562 อยูท่ี่ 69.90% ลดลง 
0.63% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2561

อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ มรีายได้อ่ืนในไตรมาส 
2/2562 เพิ่มขึน้ 3.70 ล้านบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปี 2561 
เน่ืองจากปี 2562 บรษัิทฯ มกี�าไรจาก
อัตราแลกเปลีย่นจ�านวน 3.62 ล้านบาท

“ในไตรมาส 2/2562 แม้ว่าบรษัิทจะ
ประสบกับภาวะต้นทนุราคาเฉลีย่ของ
วัตถดิุบทีใ่ช้ปรบัเพิ่มขึน้ แต่บรษัิทฯ ยงัมี

รายได้จากการจ�าหน่าย
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 
2562 เพิ่มขึน้ 3.3% โดย
ในไตรมาส 3 ธุรกิจของบ
รษัิทฯ จะยงัคงเป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่างไว้ ภายใต้
แผนการขยายก�าลังการ
ผลิตทีจ่ะด�าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อรองรบักับ
ความต้องการของตลาด
แป้งสาลทีีเ่พิ่มมากขึน้ รวม
ท้ังใหค้วามส�าคัญกับการ
ขยายฐานลกูค้าในกลุ่มผู้
ประกอบการเอสเอ็มอมีาก
ขึน้" นางแววตา กล่าวสรุป



NER เผยอยู่ระหว่างศึกษาพัฒนาสินค้าไฮมาร์
จิ้นคาดชัดเจนปี 63 ,คงเป้ารายได้

ปีนี้แตะ 1.35 หมื่นลบ.  

NER เผยอยูร่ะหว่างศกึษาพัฒนาสนิ
ค้าไฮมารจ้ิ์นคาดชัดเจนปี 63 พรอ้ม 
อยูร่ะหว่างรอ "มิชลิน" ตรวจสอบ
คณุภาพโรงงานยางแผน่รมควัน คาด
จ�าหน่ายได้ปี 63 ราว 1 พันตัน/เดือน

นายชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท นอรท์อสี รบัเบอร ์
จ�ากัด (มหาชน) หรอื NER เปิดเผยว่า 
บริษัทฯอยูร่ะหว่างศึกษาและพัฒนาสินค้า
ใหมท่ี่มีมาร์จ้ินสูงรว่มกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ่โดยเป็นการพัฒนายางคอมพา
วด์ (rubber compound) เพื่อให้ค่าต่างๆ
ดีขึ้น เชน่ ค่าการยืดหยุน่ โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างการสง่ตัวอยา่งไปให้ลูกค้าตรวจ
สอบและทดลองในโรงงานแล้ว เบื้องต้น
คาดเห็นการจ�าหนา่ยได้ในไตรมาส1/2563 
ซึ่งบริษัทฯคาดว่าสินค้าใหมจ่ะมีมาร์จ้ินสูง 
8-12% จากปัจจุบันอยูท่ี่ 3%
 
ขณะท่ี ผลประกอบการในครึ่งปีหลังของ
ปี 2562 บริษัทฯคาดว่าจะใกล้เคียงกับครึ่ง
ปีแรก หลังบริษัทฯมีค�าสั่งซื้อล่วงหน้าไป
จนถึงปี2563 แล้ว และบริษัทฯได้จ�าหนา่ย
สินค้าเดิมหมดต้ังแต่ไตรมาส1/2562-
ไตรมาส2/2562 รวมถึงบริษัทฯยังได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ซึ่ง
บริษัทฯมีแผนปรับสัดสว่นการสง่ออก
ลดลงเหลือเพียง 30% จากปัจจุบันอยูท่ี่ 
40% เพื่อแก้ไขปัญหาค่าเงินท่ีอยูใ่นภาวะ
ผันผวนในขณะนี้
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเป้าหมายราย
ได้ปีนี้อยูท่ี่ 1.35 หมื่นล้านบาทและมีอัตรา
ก�าไรสุทธิเฉล่ียอยูท่ี่ 3-6% หลังบริษัทฯ
ค�าสั่งซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน
บริษัทฯมีลูกค้าท่ีเป็นสัญญาแบบ Long 
Term จ�านวน 11 ราย จากปีก่อนท่ี 8 ราย 
รวมถึงล่าสุดบริษัทฯได้รับลูกค้าใหมจ่าก
การย้ายฐานการผลิตของลูกค้าจีนได้แก่ 
บริษัท จงเชอ่รับเบอร์ - ไทยแลนด์ จ�ากัด 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตล้อรถยนต์รายใหญใ่นแประ

เทศจีน ซึ่งมีสัญญา Long Term ไป
จนถึงปี 2563 หลังจากท่ีโรงงาน
งานใหมแ่ล้วเสร็จและคาดจ�าหนา่ย
ได้ไตรมาส2/2563 โดยจงเชอ่รับ
เบอร์ มีความต้องการใช้สินค้าราว 
400 ตัน/วัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้มี
การจ�าหนา่ยสินค้าให้แก่ลูกค้าราย
ดังกล่าวไปแล้วเล็กน้อย
 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีลูกค้าต่าง
ประเทศจากสิงคโปร์ตามสัญญา 
Long Term ด้วยเชน่กัน โดยปัจจัุบ
นบริษัทฯอยูร่ะหว่างรอ มิชลิน เข้า
มาตรวจสอบคุณภาพโรงานยาง
แผน่รมควัน และคาดว่าจะสามารถ
จ�าหนา่ยสินค้าได้ปี 2563 จ�านวน 
1,000 ตันต่อเดือน
 
ส�าหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยางแท่ง (STR20) 
บริษัทได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วใน
เดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา และ
คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถ
ด�าเนินการผลิตได้ในปลายปี2562 
ท�าให้ปี 2563 ก�าลังผลิตยางพารา
แปรรูป รวมท้ังโรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 
465,600 ตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่
ท่ีราว 2.9 แสนตันต่อปี ซึ่งนอกจาก
จะชว่ยผลักดันรายได้ให้เติบโตขึ้น
จากขนาดธุรกิจท่ีเหมาะแก่การ
ลงทุน หรือ Economy of Scale ก็
จะสง่ผลดีต่อก�าไรสุทธิของบริษัท
ด้วย
 
สว่นแนวโน้มราคายางพาราครึ่ง
ปีหลังอาจจะมีการปรับตัวลดลง
แต่คาดว่าจะไมต่�ากว่า 50 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยปัจจุบันราคายางเฉล่ีย
อยูท่ี่ประมาณ 46 บาท/กิโลกรัม 
โดยบริษัทฯมองว่าหากรัฐบาลใหม่
มีนโยบายสนับสนุนอาจท�าให้ราคา
ยางปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ 60 บาท
ต่อกิโลกรัม



GUNKUL  ประกาศผลงานงวดครึ่งแรก
ปี’62 สุดตระการตา ก�าไรกระฉูดแตะ 
661.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 4,427.84   
% สว่นรายได้รวมเท่ากับ 3,004.33 
ล้านบาท สง่สัญญาณครึ่งปีหลังยังสดใส 
อานิสงส์โซลาร์ฟาร์ม-ลม-งาน EPC  โต
ต่อเนื่อง “โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์”ตอกย�า
นับจากนี้ทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะ
เติบโตอยา่งแข็งแกรง่มากยิ่งขึ้น และ
ยังคงเดินหน้าประมูลงานเพิ่มอีกเพียบ 
มั่นใจดันรายได้ปีนี้โตไมต่�ากว่า 30% หรือ
แตะ 8,000 ล้านบาท
 
นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ ์ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยี
ริง่ จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผย
ถึงผลประกอบการงวด 6 เดือน  (สิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2562)  สว่นท่ีเป็นขอ
งบริษัทฯ ว่า มีก�าไรสุทธิจ�านวน 661.88 
ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เท่ากับ 14.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  647.26 
ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 4,427.84  %
ท้ังนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม

เท่ากับ  3,004.33  ล้านบาท เทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 2,840.87 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 
5.75% 

เนื่องจากมีรายได้จากการขายเท่ากับ 
679.15 ล้านบาท  ,รายได้จากการขาย
ไฟฟ้าและสว่นเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
เท่ากับ 1,913.50  ล้านบาท รายได้จาก
การรับเหมาก่อสร้างและให้บริการเท่ากับ  
373.40 ล้านบาท  
 
ประธานกรรมการบริหาร GUNKUL 
กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลประกอบการใน
ครึ่งปีหลังของกลุ่มบริษัทฯ คาดว่านา่จะ
เติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง และมีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น จากการรับรู้รายได้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท้ังใน
และต่างประเทศ อีกท้ังยังมีงานก่อสร้าง
ในมือ (Backlog) ประมาณ 7,000 ล้าน
บาท จึงท�าให้มั่นใจรายได้ และก�าไรสุทธิ
ในปีนี้จะเติบโตอยา่งโดดเด่น โดยยังคง

เป้าหมายการเติบโตปีนี้ไมน่้อยกว่า 30% 
หรือ 8,000 ล้านบาท  ประกอบกับในชว่ง
ท่ีเหลือของปีนี้ เตรียมเข้ารว่มประมูล
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะงานจากภาค
รัฐ  เชน่ โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  งานก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ย เป็นต้น   ซึ่งหากได้งาน
จะเป็นปัจจัยบวกท่ีท�าให้ผลการด�าเนิน
งานปีนี้เติบโตได้อยา่งมีศักยภาพมากยิ่ง
ขึ้น
  
“รายได้และก�าไรจากธุรกิจผลิตและ
จัดหาอุปกรณ์ส�าหรบัระบบไฟฟ้า การ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโซลาร์
ฟารม์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมงวดครึง่
ปีแรกถือว่าเติบโตไปตามทีค่าดการณ์
ไว้  และเชื่อมั่นว่าครึง่ปีหลังทกุธุรกิจที่
กลุ่มบรษัิทด�าเนินการอยูจ่ะเติบโตดกีว่า
ครึง่ปีแรก  พรอ้มกันนีย้งัเดินหน้าขยาย
ธุรกิจตามแผนทีไ่ด้วางไว้อยา่งเต็ม
ที ่เพื่อผลักดันใหผ้ลประกอบการปีนี้
เติบโตตามเป้าหมายที ่8,000 ล้านบาท
ได้”นางสาวโศภชากล่าวในทีส่ดุ

GUNKUL  โชว์ก�ำไรครึ่งปีโตทะลัก 4,427% ส่งซิกครึ่งปี
หลังไปต่อ โปรเจคโซลำร์ฟำร์ม-ลม-งำน EPC เติบโตทุกมิติ 



SKY จับมือ SenseTime พัฒนำเทคโนโลยี AI รุก
สมำร์ท ซีเคียวริตี้ และดิจิตอลแพลตฟอร์ม

SKY  ประกาศความรว่มมือครั้งยิ่งใหญ ่
ลงนามบันทึกความรว่มมือทางธุรกิจกับ
บริษัทSenseTime ผู้พัฒนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญข่องจีน
และของโลก ในการสนับสนุนความรู้
และเทคโนโลยี AI สร้างความแข็งแกรง่
ในธุรกิจสมาร์ท ซีเคียวริต้ี และดิจิตอล
แพลตฟอร์ม ด้าน Dr. Xu Li ผู้ก่อต้ัง
บริษัท SenseTime พร้อมสนับสนุน
เทคโนโลยี AI สร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศไทย

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SKY ผู้น�าการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า บริษัท 
สกาย  ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) ได้ลง
นามบันทึกความรว่มมือทางธุรกิจ
กับบริษัท SenseTime ซึ่งเป็นบริษัท
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) รายใหญข่องจีนและของโลก 
อาทิ เทคโนโลยีจดจ�าภาพ (Image 
Recognition), เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า 
(Facial Recognition), การวิเคราะห์
ทางวิดีโอ (Video Analytics) เป็นต้น 
โดยมีลูกค้ากว่า 700 รายท่ัวโลก อาทิ 
MIT, Qualcomm, Honda ซึ่งรวมไป
ถึงบริษัทใหญใ่นจีนอยา่ง Alibaba และ 
Weibo                                                         
 
ส�าหรับเป้าหมายของความรว่มมือ
ในครั้งนี้ SenseTime จะเข้ามาสนับ
สนุนความรู้และเทคโนโลยีด้าน AI ซึ่ง
ถือเป็นความรว่มมือทางธุรกิจในการ
พัฒนาเทคโนโลยี AI กับบริษัท สกาย 
ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว
ในประเทศไทย ซึ่งความรว่มมือกับ 

SenseTime จะสร้างความแข็งแกรง่
ให้กับบริษัทในธุรกิจสมาร์ท ซีเคียวริต้ี 
(Smart Security) โดยปัจจุบันบริษัท
พร้อมท่ีจะขยายการให้บริการอยา่งเต็ม
รูปแบบท้ังในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและภาค
เอกชน รวมไปถึงดิจิตอลแพลตฟอร์ม 
(Digital Platform) โดยเฉพาะ AOT 
Digital Airports ท่ีบริษัทเป็นผู้พัฒนา 
และจะเปิดตัวในวันท่ี 21 สิงหาคม 
2562 นี้ SenseTime ก็จะเข้ามามีสว่น
ในการสนับสนุนและพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น                                       
  
"ความรว่มมือกับ SenseTime ในครัง้
นีเ้ป็นอกีความส�าเรจ็ของสกาย ไอ
ซที ีทีจ่ะสรา้งความแข็งแกรง่ใหกั้บ
ธุรกิจ ด้วยศกัยภาพของ SenseTime 
ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร AI รายใหญ่ทีส่ดุ
ของจนี และอันดับต้นๆ ของโลก มี
เทคโนโลย ีAI ต้ังแต่เทคโนโลยจีดจ�า
ใบหน้า เทคโนโลยวิีเคราะหภ์าพถ่าย 
วิดโีอ วัตถ ุและตัวอักษร เทคโนโลย ี
AI ส�าหรบัอุตสาหกรรมการแพทย ์การ
เงิน บนัเทิง การศกึษา ค้าปลกี การ
รกัษาความปลอดภัย Smart Security 
เทคโนโลย ีAI ในสมารท์โฟน รวมไป
ถึงแพลตฟอรม์ AI" นายสทิธิเดช กล่
าว                                                                              

ท้ังนี้ส�าหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2562 
บริษัทมั่นใจว่าจะเติบโตก้าวกระโดด
อยา่งต่อเนื่องจากมูลค่างานในมือท่ีได้
เซ็นต์สัญญาไปแล้ว โดยจะทยอยรับรู้
ตามสัญญาและการสง่มอบงานซึ่งการ
รับรู้ดังกล่าวยังไมน่ับรวมงานใหมท่ี่
บริษัทวางแผนจะเข้าไปประมูลแขง่ขัน
อีกหลายโครงการในครึ่งปีหลังนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับภาพรวมอุตสาหกรรมไอที
ในปีนี้ท่ีคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจาก

ความต้องการของผู้บริโภคท้ังในสว่น
ของภาครัฐและเอกชนท่ีมีความต้องการ
ท่ีจะบริโภคไอทีมากขึ้น และการได้ 
SenseTime เข้ามาเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจก็จะยิ่งสร้างความแข็งแกรง่ให้กับ
บริษัท                                                                                                            
    
Dr. Xu Li ผู้ก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท SenseTime กล่าวว่า 
SenseTime มีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ได้รว่มมือกับบริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทด้านไอที
ท่ีมีศักยภาพของประเทศไทย ในการ
ถ่ายทอดและน�าเทคโนโลยี AI มาสร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศไทย                                              
 
"ถือเป็นการผนึกก�าลังทางธุรกิจที่
แข็งแกรง่ระหว่างสองบรษัิท ซึง่เชื่อ
มั่นว่าความรว่มมือของ SenseTime 
และสกาย ไอซที ีในครัง้นีจ้ะน�าไป
สูก่ารเรยีนรู ้และพัฒนาเทคโนโลยี
รว่มกัน ซึง่ SenseTime พรอ้มที่
จะสนับสนุนอยา่งเต็มทีเ่พื่อสรา้ง
ประโยชน์ใหกั้บประเทศไทย"Dr. Xu 
Li กล่าว                                                          
 
ท้ังนี้ส�าหรับเทคโนโลยีของ SenseTime 
ในประเทศจีนนั้นถูกน�าไปใช้อยา่งต่อ
เนื่อง ไมว่่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใน
การรักษาความปลอดภัยของอาคารใน
เมืองปักก่ิงเทคโนโลยีท่ีชว่ยหนว่ยงาน
ต�ารวจวิเคราะห์ภาพวิดีโออาชญากรรม
และการตรวจจับอุบัติเหตุและแจ้งเตือน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงทางการ
แพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาชว่ย
บุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย
โรคไปจนถึงการจัดการการรักษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 



ALL มั่นใจรำยได้ปีนี้นิวไฮ แตะ 4,500  ลบ. 
หลังตุน Backlog ในมือ 8,000 ล้ำนบำท

ALL วางกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง เดินเกม ผุดโปรเจ
กต์ใหมท้ั่งแบบคอนโดมิเนียม โลว์ไรส์ ไฮไรส์ 
และทาวน์โฮม มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท 
เจาะกลุ่มเรียลดีมานด์เพิ่ม ด้าน CEO “ธนากร 
ธนวริทธิ์” ตอกย�าความมั่นใจ ปีนี้ รายได้ทุบ
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แตะ 4,500 ล้าน
บาท ระบุล่าสุด ตุน Backlog ในมือแล้วกว่า 
8,000 ล้านบาท

นายธนากร ธนวรทิธิ ์ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท ออลล์ อินสไปร ์ดเีวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื ALL เปิดเผย
ว่า ส�าหรับผลการด�าเนินงานในชว่งครึ่งปีแรก 
2562 มีอัตราการเติบโตตามท่ี  บริษัทฯ คาด
การณ์ไว้ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,692 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49%  และมีก�าไรสุทธิ 213 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบจากงวด
เดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน
ไตรมาส 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 
840 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% และมีก�าไรสุทธิ 
116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% จากชว่งเดียวกัน
ปีก่อน ซึ่งการเติบโตของผลการด�าเนินงานใน
ครั้งนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการ
บริหารงานของบริษัทฯ ท่ีมีความมุง่เน้นการ
ด�าเนินธุรกิจท่ีให้ความส�าคัญในการพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าและบน
ท�าเลท่ีมีศักยภาพ เพื่อเจาะเข้าถึงกลุ่ม Real 
Demand อยา่งแท้จริง  ท�าให้ทุกโครงการขอ
งบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ของทุกกลุ่มผู้อยู่
อาศัยได้ในทุกมิติ  

ท้ังนี้ จากความส�าเร็จในชว่งครึ่งปีแรกท่ีผา่น
มา สง่ผลให้ทางบริษัทฯ เตรียมวางยุทธศาสตร์ 
แผนขยายการลงทุนในครึ่งปีหลังอยา่งต่อเนื่อง 
โดยเตรียมเปิดโครงการใหมมู่ลค่ากว่า 12,500 
ล้านบาท ท้ังแบบคอนโดมิเนียม โลว์ไรส์ ไฮไรส์ 
และทาวน์โฮม โดยล่าสุดเตรียมเปิดโครงการ 
The Vision Ladprao - Nawamin Phase II 
คาดจะเปิดขายในชว่งวันท่ี 31 สิงหาคมนี้

ในขณะท่ีโครงการ The Excel Ladprao - 
Sutthisan ท่ีเปิดตัวไปชว่งต้นเดือนสิงหาคม
ท่ีผา่นมา ต้องยอมรับว่าเพียงวันเดียว ลูกค้า
แหจ่องกวาดยอดขายแล้วกว่า 850 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นกว่า 70% ของมูลค่าโครงการ 
1,200 ล้านบาท ดังนั้นจากความส�าเร็จท่ีเกิด
ขึ้น ยิ่งเป็นเครื่องตอกย�าให้เชื่อมั่นว่า ในทุกๆ 
โครงการท่ีเตรียมจะเปิดตัวในเร็วๆ ก็คงจะได้

ผลตอบรับท่ีดีแบบนี้เชน่เดียวกัน

“บรษัิทฯ มโีครงการสรา้งเสรจ็ใหม่ จ�านวน 
3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้าน
บาท ประกอบด้วย 1.โครงการ เดอะ 
วิชั่น ลาดพรา้ว - นวมินทร ์(The Vision 
Ladprao - Nawamin) มูลค่าโครงการ 
1,400 ล้านบาท, 2.โครงการ อิมเพรสชั่น 
ภเูก็ต (Impression Phuket) มูลค่าโครงการ 
2,000 ล้านบาท และ 3.โครงการ ดิ เอ็ก
เซล ไฮด์อะเวย ์สขุุมวิท 71 (The Excel 
Hideaway Sukhumvit 71) มูลค่าโครงการ 
1,600 ล้านบาท

จากแผนการเปิดโครงการใหม ่ๆ ท�าให้บริษัทฯ
มีความมั่นใจว่า รายได้ปี 2562 ยังคงเติบโต
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ในระดับ 4,500 ล้าน
บาท สว่นหนึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากยอด
ขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2562 มีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทยอยรับรู้รายได้ในชว่ง 3 - 4 ปีข้างหน้า แบง่
เป็นของโครงการคอนโดมิเนียมประเภท โลว์
ไรส์ 5,520 ล้านบาท โครงการคอนโดมิเนียม
ประเภท ไฮไรส์ 2,240 ล้านบาท และโครงการ
ทาวน์โฮม 240 ล้านบาท ท้ังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีสินค้าสร้างแล้วเสร็จท่ีพร้อมขายและโอน
กรรมสิทธิ์ (Inventory) มูลค่ารวมประมาณ 
201 ล้านบาท จากโครงการ The Excel 
Khukot และ Rise Rama 9

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังได้กล่าว
ถึงแผนการขยายฐานไปยังต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มสัดสว่นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยบริษัทฯ 
เปิดตัวทีมบริหาร การตลาดและงานขายใน
ต่างประเทศ ซึ่งด�าเนินการผา่นบริษัท ไทย ดี 
เรียลเอสเตท จ�ากัด (Thai D) ประกอบธุรกิจ
เป็นตัวแทนและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
ส�าหรับตลาดต่างประเทศ  ซึ่งการเปิดตัวทีม
บริหาร 4 สัญชาติอยา่งเป็นทางการในครั้งนี้ 
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวท่ีครั้งส�าคัญของบริษัทฯ ท่ี
จะเข้าไปขยายฐานในการด�าเนินธุรกิจ ในรูป
แบบการเปิดส�านักงานขาย ในเซี่ยงไฮ้ และ
ไทเป ซึ่งถือเป็นมหานครท่ียิ่งใหญท่ี่สุดของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรอยูกั่น
อยา่งหนาแนน่ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้าชาวจีน อยา่งมีนัยส�าคัญใน
อนาคตอันใกล้

พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการ
เข้าลงทุนในสิทธิการเชา่ชว่งอาคารศูนย์การค้า 
เดอะ นิว ฟอรั่ม พลาซา่  (The New Forum 
Plaza ) จังหวัดชลบุรี บนพื้นท่ี 11-3-74 ไร ่
ซึ่งมีพื้นท่ี Gross Building Area รวม 34,952 
ตารางเมตร และพื้นท่ีให้เชา่ (Gross Leasable 
Area) 11,593 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญา
เชา่ 29 ปี มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นการแตกไลน์ทางธุรกิจจาก
อสังหาริมทรัพย์ไปยัง Shopping Mall ว่า 
ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างไปต้ังแต่ชว่งเดือน
กรกฎาคม 2562 ท่ีผา่นมา ซึ่งคาดกว่าจะแล้ว
เสร็จกลางปี 2563 และจะเปิดให้บริการในเชิง
พาณิชย์ในชว่งครึ่งปีหลัง 2563 โดยคาดว่า
จะมีรายได้รวมเดือนละกว่า 10 ล้านบาท และ
หลังจากเปิดบริการเต็มปีในปี 2564 จะสง่ผล
ให้มีรายได้เฉล่ีย 200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะสง่
ผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว เข้า
มา 5,800 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาเชา่ ซึ่ง
แบง่เป็นรายได้จากค่าเชา่ 90% และอ่ืนๆ อีก 
10%

"ด้วยความมุ่งมั่นทีต้่องการสรา้งผลตอบแทน
ใหกั้บผูถื้อหุน้ ภายหลังจากเข้าระดมทนุ
ในตลาดหลักทรพัย ์mai ในช่วงเดือน
พฤษภาคมทีผ่า่นมา พบว่าผลประกอบการ
ในครึง่ปีแรกเติบโตได้โดดเด่น และดกีว่า
ภาพรวมของอุตสาหกรรมทีอ่ยูอ่าศยั เป็น
สิง่สะท้อนความต้ังใจในการท�างานของทมี
ผูบ้รหิารเป็นอยา่งด ี และในครึง่ปีหลังแม้ว่า
จะมปัีจจัยท้าทายอยูห่ลายด้าน เราเชื่อว่า
ภาวะอุตสาหากรรมอสงัหารมิทรพัยค์รึง่ปี
หลังโดยรวมจะปรบัตัวได้ดขีึน้ และเรามี
ความมั่นใจว่าผลประกอบการในทกุ ๆ มิติ 
จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย   และอกี
หน่ึงพัฒนาการทีส่�าคัญคือ การเปิดส�านัก
ขายอยูใ่นเมืองเซีย่งไฮ้และเมืองไทเป ถือเป็น
เมืองทีม่ปีระชากรหนาแน่นอันดับต้น ๆ ของ
โลก ประกอบกับคณุภาพของทมีงานขาย
ต่างประเทศ ภายใต้ บรษัิท ไทย ด ีเรยีลเอ
สเตท จ�ากัด จะช่วยผลักดันยอดขายสนิค้าใน
กลุ่มต่างชาติ และเป็นสว่นช่วยสรา้งการรบั
รูแ้บรนด์ในสายตาของคนท่ัวโลกในอนาคต" 
นายธนากร กล่าวท้ิงท้าย



TITLE ปรับเพ่ิมเป้ารายได้ปีนี้เป็น 20% 
แตะ 1.2 พันลบ. 1 พันลบ. หลังยอดโอนทะลักเกินคาด 

TITLE เดินหน้าทุบสถิติรายได้สูงสุด
ประวัติการณ์ ประกาศเพิ่มเป้าราย
ได้ปีนี้ขึ้น 20% เป็น 1.2 พันล้านบาท 
จากเดิม 1 พันล้านบาท เนื่องจาก 
ยอดโอนคอนโดมิเนียม เข้ามาสูงเกิน
คาดการณ์ไว้ ขณะท่ีความต้องการอ
สังหาฯในจังหวัดภูเก็ต ยังมีแนวโน้ม
ดีต่อเนื่อง ทุกโครงการท่ีเปิดได้รับ
การตอบรับจากชาวต่างชาติท่ัวโลก
อยา่งดีเยี่ยม มั่นใจว่าครึ่งปีหลังผล
งานสดใส เตรียมเปิดโครงการใหม ่
หลังตุนท่ีดินไว้ เพื่อพัฒนาโครงการ
อนาคต

นายศศพิงษ์ ป่ินแก้ว ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารรว่ม บรษัิท รม่โพธิ ์
พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื TITLE เปิดเผยว่า ขณะนี้
บริษัทฯได้เพิ่มเป้าหมายรายได้
ของปี 2562 เป็น 1.2 พันล้าน
บาทคิดเป็นอัตราเติบโต 20% 
จากเดิมคาดว่าจะอยูท่ี่ 1 พันล้าน
บาท ซึ่งเป็นรายได้ท่ีทุบสถิติสูงสุด
เป็นประวัติการณ์  โดยมีปัจจัยท่ี
สนับสนุน เนื่องจากปัจจุบันมียอด
โอน เข้ามาสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 
ซึ่งโครงการท่ีอยูอ่าศัยของบริษัท
ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ 
และชาวไทยในตลาดกลางถึงบน  

เพราะถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ทาง
เลือกของจังหวัดภูเก็ต ท่ีตอบโจทย์
ลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยได้
อยา่งลงตัว เปิดทางให้ได้เป็นเจ้าของ
สินทรัพย์โดยไมต้่องเชา่ แต่สามารถตี
กลับเป็นรายได้จากการเชา่ ซึ่งถือเป็น
รูปแบบการลงทุนท่ีคุ้มค่า

"การทีบ่รษัิทปรบัเพิ่มเป้าหมายราย
ได้ปีนี ้เพราะมยีอดโอนคอนโดฯเพิ่ม
ขึน้กว่าทีป่ระเมินไว้ ซึง่โครงการทีอ่ยู่
ในแต่ละหาดของบรษัิทฯ ยงัคงได้รบั
ความสนใจเป็นอยา่งด ีอยา่งไรก็ตาม
ในครึง่ปีหลังก็เชื่อว่า สถานการณ์
ความต้องการอสงัหาฯในภเูก็ต ยงัมี

การเติบโตได้ด ีท�าใหบ้รษัิทเตรยีมจะ
เปิดโครงการใหม่ในเรว็ๆนี"้

เขากล่าวอีกว่าในชว่งท่ีผา่นมา 
บริษัทฯได้ทยอยซื้อท่ีดินไว้แล้ว
ประมาณ 70-80 ไร ่เพื่อใช้พัฒนา
โครงการระยะยาว และสร้างการ
เติบโตในอนาคต รวมถึงสร้างผลตอบ
แทนี่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

อนึ่ง ภาพรวมผลการด�าเนินงาน 6 
เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯมี
ก�าไรสุทธิ 179.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
715.75% จากงวดเดียวกันปีก่อน
ก�าไรอยูท่ี่ 21.96 ล้านบาท  สว่นราย
ได้รวมอยูท่ี่ 883.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
431.30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
ท่ีมีรายได้รวมเท่ากับ 166.35 ล้าน
บาท 

ขณะทีผ่ลการด�าเนินงานงวด
ไตรมาส 2/62 มกี�าไรสทุธิ 64.40 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 624.40% จากงวด
เดยีวกันของปีก่อนมกี�าไรสทุธิ 8.89 
ล้านบาท และรายได้รวมเท่ากับ 
357.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 343.19% 
จากงวดเดยีวกันปีก่อนรายได้รวม
เท่ากับ 80.68  ล้านบาท



RWI  ส่งซิกงบครึ่งปีหลังสวย รุกแผนส่งออก ขยายฐาน
ใหม่ ดันท้ังปีพลิกก�าไร พร้อมคงเป้ารายได้ปีนี้ 1  พันลบ. 

นายวุฒชิัย ลนีะบรรจง กรรมการผู้
จัดการ บมจ.ระยองไวร ์อินดัสตรี
ส ์ (RWI) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ
ด�าเนินงานในชว่งครึ่งปีหลังของปี  
2562 คาดว่ารายได้จะเติบโตดีกว่าใน
ชว่งครึ่งปีแรกและกลับมามีก�าไร  

โดยรายได้ในชว่งไตรมาส 2/62 
บริษัทมีรายได้อยูท่ี่ 198 ล้านบาท 
และมีผลการด�าเนินงานขาดทุนอยู่
ท่ี 59 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัท
มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นก่อนน�ามา
ผลิตและจ�าหนา่ย อีกท้ังเศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ
เกิดการชะลอตัว สง่ผลให้ยอด
ขายของ RWI ลดลง ท�าให้การ
ผลิตในชว่งครึ่งปีแรกผลิตเพียง 
50% ของก�าลังการผลิตท้ังหมด
 
ส�าหรับแผนการด�าเนินงานใน
ชว่งครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนรุก
ตลาดต่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน โดยมองว่ายังมีโอกาส
อีกมากในประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิลลิปปินส์ ไต้หวัน รวมถึง
ออสเตรเลีย ซึ่งมีการลงทุนของ
ภาครัฐในการขยายโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ และ
ภาคเอกชนท่ีมีการลงทุนใน
โครงการก่อสร้างต่างๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง  แผนงานดังกล่าว
ต่อยอดจากเดิมท่ีได้มีการ
สง่ออกไปยังกลุ่มลูกค้าแถบ

ภูมิภาคอาเซียน เชน่ กัมพูชา เมีย
นมาร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว
 
นอกจากนี้ บริษัทอยูร่ะหว่างการ
เจรจากับนักธุรกิจชาวจีนในการรว่ม
ทุน โดยจะใช้ความเชี่ยวชาญในการ
ผลิต  น�าเครื่องจักร และเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยในการผลิตเหล็กลวดเหล็ก
แรงดึงสูง ท้ัง PC Wire และ PC 
Strand มาปรับปรุงการผลิต 

ซึ่งจะท�าให้ RWI มีศักยภาพในการ
จัดหาวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกลงกว่าเดิม
มากซึ่งท�าให้ได้เปรียบในด้านต้นทุน 
และมีเงินทุนในการส�ารองวัตถุดิบ 
จากความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มนักธุรกิจ
ชาวจีน ท�าให้เกิดการต่อยอดทาง
ธุรกิจขยายผลิตภัณฑ์ โดยทางจีนมี
แผนท่ีจะย้ายฐานการผลิตลวดแม็กซ์
ส�าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สง่
ออกต่างประเทศในแถบยุโรปมาท่ี
ไทย เพราะใช้ลวดแบบเดียวกับเรา  
เพื่อขยายฐานการผลิตในการสง่ออก 
เนื่องจากจีนเองโดนก�าแพงภาษีน�า

เข้าจากอเมริกา ท�าให้การ
สง่ออกจากไทยได้เปรียบ
ทางการแขง่ขันมากกว่า
 
นอกจากแผนการสง่ออก
ไปยังต่างประเทศมากขึ้น 
บริษัทยังใช้กลยุทธ์การ
ปรับลด ควบคุมต้นทุน
ค่าใช้จ่าย การบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และควบคุม
คุณภาพการผลิตให้ดียิ่ง
ขึ้น  คาดสัดสว่นยอดขาย
ในปีนี้ มาจากตลาดใน
ประเทศ  80% และตลาด
ต่างประเทศ 20% และ
จากแผนงานข้างต้น ท�าให้
มั่นใจได้ว่า  RWI  จะพลิก
กลับมามีก�าไรได้  ซึ่งบริษัท
ยังคงเป้าหมายรายได้ไว้ท่ี  
1,000 ล้านบาท 



SUTHA คาดผลงาน H2/62 ดีกว่า H1/62 ตามปริมาณ
จ�าหน่ายปูนขาว-ราคาปรับตัวดีขึ้น

นายไมเคิล แมค แคนนอน ผูบ้รหิาร
อาวุโสสายงานการเงิน บุคคล และ
บรหิาร บรษัิท สธุากัญจน์ จ�ากัด 
(มหาชน) SUTHA 

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผลประกอบ
การครึ่งปีหลังของปี 2562 จะดีกว่าครึ่งปี
แรกท่ีผา่นมา เนื่องจากบริษัทฯมองภาพ
รวมเศรษฐกิจไทยจะปรับดีขึ้น หลังจาก
เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม ท่ีผา่นมา รัฐบาล
ได้ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่ง
จะสง่ผลให้บริษัทฯมีปริมาณการขายท่ีดี
ขึ้น รวมถึงราคาปูนขาวก็ได้ปรับตัวดีขึ้น
กว่าปีก่อนด้วยเชน่กัน

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการปี 2562 
บริษัทฯคาดว่าจะท�าได้ใกล้เคียงกับปี
ก่อนท่ีมีรายได้ 1,12.64 ล้านบาท หลัง
จากท่ีครึ่งปีแรกท่ีผา่นมาบริษัทฯมียอด
ขายลดลง 4% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกัน
ของปีก่อน แต่อยา่งไรก็ตามราคา
จ�าหนา่ยถือว่าปรับตัวดีขึ้นจึงสามารถ
ชดเชยกันได้ 

"ครึง่ปีแรกทีผ่า่นมาอัตรก�าไรสทุธิเรา
ลดลงเยอยะ เพราะตลาดต�ากว่าทีเ่รา
คาดการณ์มาก แถม GDP ดรอ็ปลง
เหลือ 2.6% จาก 3.4% ท�าให ้EBITDA 
ต�ากว่า 19% เน็ตอินคัมก็ต�าด้วย แต่
ครึง่หลังเราคาดว่าเศรษฐกิจจะดขีึน้เรา

น่าจะมปีรมิาณการขายทีด่ ีสว่นราคาก็
ปรบัตัวดขีึน้ด้วยเช่นกัน และถึงแม้ยอด
ขายครึง่ปีแรกจะลดลงซึง่ลดจากช่วงปี
ก่อนถึง 4% แต่ด้วยราคาทีด่ก้ีสามารถ
มาชดเชยกันได้ " นายไมเคิล แมค แคน
นอน กล่าว 

สว่นปัจจัยเรื่องสงครามทางการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีน บริษัทฯไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวเนื่องจาก 
บริษัทฯมีสัดสว่นการจ�าหนา่ยภายใน
ประเทศถึง 90% และมองว่าเศรษฐกิจ
ไทยไมไ่ด้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ปัญหาดังกล่าว แต่จะสง่ผลกระทบต่อผู้ท่ี
สง่ออกไปจีนและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 



NVD เตรียมปรับลดเป้ารายได้-ยอดขายปี 62 หลังทิศ
ทางตลาดอสังหาฯ ยังไม่ปรับตัวดีขึ้น

นายจิรเดช นุตสถิตย ์ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงิน บรษัิท 
เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
NVD เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยูร่ะหว่าง
การพิจารณาปรับลดเป้าหมายราย
ได้และยอดขายปี 2562 จากเดิมท่ี
ต้ังเป้าหมายรายได้เติบโต 40% จาก
ปีก่อนท่ีมีรายได้ 2,955 ล้านบาท  

และต้ังเป้ายอดขาย(Presale) 
เติบโตกว่า 100% จากปีก่อนท่ี
มียอดขายอยูท่ี่ 2,600 ล้านบาท  
เป็นผลจากสถานการณ์ของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ท่ียังไมป่รับตัวดี
ขึ้น รวมไปถึงการชะลอการโอนของ
ลูกค้าจากผลกระทบของเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตัวรวมไปถึงการใช้มาตรการ
ควบคุมสินเชื่อบ้าน (LTV)   มีผล
บังคับใช้ 1 เม.ย. 2562 

"แมใ้นชว่งครึง่ปีแรกยอดขายของบ
รษัิทฯ จะเป็นไปตามทีค่าดการณ์
ไว้ แต่ในช่วงครึง่ปีหลังยงัถือว่าเป็น
ช่วงทีย่ากล�าบากทีบ่รษัิทฯจะต้อง
สามารถพัฒนาต่อไปใหไ้ด้ ขณะนี้
ทางบรษัิทฯจึงการพิจารณาปรบั
ลดเป้าหมายการด�าเนินงาน เพื่อ
ใหเ้ข้ากับสถานการณ์ของตลาด
อสงัหารมิทรพัยแ์ละภาพรวม
เศรษฐกิจในประเทศไทย" นายจิร
เดช กล่าวเพิ่มเติม

ขณะท่ีในสว่นของแผนการเปิด
โครงการใหมใ่นปีนี้ยังคงอยูร่ะหว่าง

การพิจารณาปรับแผนการเปิดตัว
โครงการต่างๆ จากเดิมท่ีมีแผนจะ
เปิดตัว 11 โครงการใหมใ่นปี 2562   
โดยในชว่งครึ่งปีแรกบริษัทฯ 
มีการเปิดตัวโครงการใหม่
จ�านวน 4 โครงการ จากเดิม
ท่ีมีแผนจะเปิด 5 โครงการ 
โดยในสว่นของ 1 โครงการท่ี
ไมไ่ด้เปิดใหม ่เนื่องจากยังไม่
สามารถเจรจากับเจ้าของท่ีดิน
ได้

ท้ังนี้ในชว่งครึ่งปีหลังบริษัทฯ 
มีการพิจาณาปรับแผนการ
เปิดตัวโครงการใหม ่จากเดิมท่ี
มีแผนจะเปิดโครงการท้ังสิ้น 6 
โครงการ ซึ่งขณะนี้มีการปรับ
แผนการเปิดโครงการใหมใ่น
ชว่งครึ่งปีหลังเป็น 3 โครงการ 
ขณะท่ีในสว่นของโครงกา
รอ่ืนๆยังมีการพิจาณาปรับเปล่ี
ยงตามความเหมาะสม
 
สว่นธุรกิจการเปิดให้บริการ
อาคารจอดรถ Park&Ride ท่ีมี
การเปิดให้บริการในชว่งเดือน
เมษายนท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มี
การรับรู้รายได้เข้ามาแล้ว โดย
หากโครงการดังกล่าวประสบ
ความส�าเร็จบริษัทฯ คาดว่า
จะมีการน�าโมเดลโครงการ 
Park&Ride ไปยังพื้นท่ีอ่ืนเพิ่ม
เติม เพื่อให้เข้ามาชว่ยเสริมใน
สว่นของรายได้ประจ�า



IRPC คาดค่าการกล่ัน H2/62 อยู่ที่ 10-11 เหรียญฯ/
บาร์เรล ลุ้นมาตรการ IMO ช่วยหนุนดีมานด์การใช้

ดีเซล-แก๊สโซลีน  

IRPC คาดค่าการกล่ัน H2/62 อยูท่ี ่10-
11 เหรยีญฯ/บารเ์รล ลุ้นมาตรการ IMO 
ช่วยหนุนดมีานด์การใช้ดเีซล-แก๊สโซลนี 
พรอ้มเตรยีมทยอยบุค๊ก�าไรขายทีดิ่นให ้
WHA กว่า 100 ลบ.ใน Q3/62    ด้านโบ
รกฯ  แนะถือ ราคาเป้าหมาย 4.55 บาท/
หุน้   หลังมองศกัยภาพก�าไรไตรมาส 
3/62 ยงัอ่อนแอ

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ สายบญัชแีละการเงิน 
บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื 
IRPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าค่าการก
ล่ันในชว่งครึ่งปีหลังของปี 2562 จะอยู่
ท่ีประมาณ 10-11 เหรียญ/บาร์เรล จาก
ปัจจุบันอยูท่ี่ประมาณ 10  เหรียญ/บาร์เรล 
ขณะท่ีก�าลังการผลิตในชว่งครึ่งปีหลังคาด
วว่าจะอยูท่ี่ 200-205 KBD จากปัจจุบันท่ีมี
ก�าลังการผลิตอยูท่ี่ 206 KBD เนื่องจากจะ
มีการปิดโรงกล่ัน ADU เป็นเวลา 19 วัน 

"ทางบรษัิทฯ ยงัคงการประกาศใช้
มาตรการ IMO ทีใ่หเ้รอืเดินสมุทรลดการ
ปล่อยก๊าซซลัเฟอร ์หรอืก�ามะถันใหเ้หลือ 
0.5% จากปัจจุบนั 3.5% เพื่อลดมลพิษ
ทางอากาศ มผีลวันที ่1 มกราคม 2020 
ซึง่จะสง่ผลใหด้มีานด์การใช้ดเีซลและ
แก๊สโซลนีปรบัตัวเพิ่มขึน้ ซึง่คาดว่าจะ
ช่วยหนุนผลงานของบรษัิทฯ ได้"

นอกจากนี้ในไตรมาส 
3/2562 บริษัทฯ จะเริ่มมี
การทยอยบันทึกก�าไรพิเศษ
จากการขายท่ีดินให้ บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ WHA 
จ�านวน 200 ไร ่มูลค่า
ประมาณ 100 ล้านบาท ท่ี
จะมีการรว่มกันลงทุนท�า
นิคมอุตสาหกรรม

ในสว่นของความคืบหน้า
ในการลงทุนแบบ JV กับ
บริษัทฯ E-Commerce 
(การด�าเนินธุรกิจโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ใน
ประเทศจีน บริษัทฯ ได้
น�าแพลตฟอร์มการ
ด�าเนินธุรกิจโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
มาใช้ในการเปิดขายเม็ด
พลาสติกในประเทศไทย 
โดยให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ
สามารถน�าสินค้ามาขาย
ในแพลตฟอร์มได้ โดยจะมี
การเปิดใหใ้ชบ้รกิารเว็บไซต์
ได้ในวันท่ี 1 ตุลาคมนี้ ท้ังนี้
บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะขยาย
การขายไปยังสินค้าอ่ืนๆท่ี
นอกเหนือจากเม็ดพลาสติก
ด้วย 



BGRIM ตั้งงบลงทุน 5 ปี (62-66) 7.5 หมื่นลบ. 
รองรับแผนลงทุนโรงไฟฟา้ต่อเนื่อง, หวังรัฐเปิดเสรีซื้อ-ขาย LNG

BGRIM ต้ังงบลงทุน 5 ปี (62-66) 7.5 หมื่น

ลบ. รองรับแผนลงทุนโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง 

ระบุคาดใช้งบลงทุนปีนี้ 1 หมื่นลบ. รองรับ

ซื้อกิจการ-พัฒนาโครงการเดิม หวังรัฐเปิด

เสรีซื้อ-ขาย LNG เพื่อประโยชน์ต่อต้นทุน

หลังมีต่างชาติกว่า 10 รายเสนอขายถูก

กว่า PTT ,คงเป้ารายได้ 62 โต 15-20%

นางปรียานาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผย

ว่า บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้ปี2562 

เติบโต 15-20% หรือแตะท่ีระดับ 42,000 

ล้านบาท 

จากปีก่อนท่ีท�าได้ 37,226.86 ล้านบาท 

หลังจากบริษัทฯได้เปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชย์(COD) โครงการ 3 โครงการ 

ได้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�าน�า

แจ 15 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดไชยสมบูรณ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี

ประเทศเวียดนามอีก 677 เมกะวัตต์ เป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว สง่ผลให้ปัจจุบันบริษัทฯมี

โรงไฟฟ้าท่ีจ�าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

ท้ังสิ้น 2,892 เมกกะวัตต์ และมีโครงการท่ี

อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 11 

โครงการ ซึ่งจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ภายในปี 2568 ท�าให้ก�าลังการผลิตรวม

ท้ังหมดเพิ่มเป็น 3,245 เมกะวัตต์

 

ขณะท่ี ปัจจุบันบริษัทฯอยูร่ะหว่างเจรจา

เพื่อเข้าซื้อกิจการ(M&A) โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 

2-3 แหง่ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งหากสามารถปิดดีลดังกล่าวได้จะหนุน

ให้รายได้ของบริษัทฯในปีครึ่งปีหลังเติบโต

ได้อยา่งโดดเด่น

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ 

จะได้ข้อสรุปว่าจะซื้อก๊าซ LNG จากบริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTT เชน่เดิม

หรือจะเปล่ียนเป็นซื้อจากต่างชาติแทน 

โดยปัจจุบันมีต่างชาติเข้ามาเสนอขายแก่

บริษัทฯ จ�านวน 10 ราย และเป็นรายใหญ่

ของโลก ซึ่งเสนอขายในราคาท่ีถูกกว่า 

PTT โดยบริษัทฯหวังว่าภาครัฐจะเปิดเสรี

การซื้อ-ขาย ก๊าซ LNG มากกว่านี้จากเดิม

ท่ีผูกขาดกับ PTT เจ้าเดียวเท่านั้น

 

" LNG ในไทยสิน้ปีนีเ้ราคิดว่าน่าจะได้ข้อ

สรุปว่าจะว่าจะซื้อจากต่างชาติหรอื PTT 

เพราะต้องรอความชัดเจนนโยบายการ

เปิดเสรซีื้อ-ขายก๊าซ LNG จากรฐัก่อน

ซึง่จะสรุปได้สิน้ปีนีเ้ เพราะปกติเราซื้อ

จาก PTT ในราคาหมื่นกว่าล้านบาท ซึง่

เราหวังว่ารฐัจะเปิดเสรใีนการซื้อ-ขาย 

ซึง่หากท�าได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อต้นทนุ

เพราะตอนนีต้้นทนุของ LNG คิดเป็น 

70% ของต้นทนุท้ังหมด"  นางปรยีานาถ 

กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยูร่ะหว่างศึกษา

ลงทุน LNG ในประเทศเวียดนามแบบครบ

วงจร ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนรว่มกับ

รัฐบาลในเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามได้

เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนได้ 

โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปชว่งกลางปี2563

 

ด้าน นายนพเดช กรรณสูตร ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหารด้านการเงิน บริษัท บี.กริม 

เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BGRIM 

เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหนี้อยู ่60,000 ล้าน

บาท ซึ่งได้ท�าการรีไฟแนนซ์ไปแล้ว 

30,000 ล้านบาท สว่นอีก 30,000 ล้าน

บาท อยูร่ะหว่างพิจารณรีไฟแนนซ์ภายใน 

1-2 ปี

 

สว่นงบลงทุนในปีนี้ บริษัทฯวางไว้ท่ี 

10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับรองรับ

การเข้าซื้อกิจการ(M&A) และพัฒนา

โครงการเดิม และมีกระแสเงินสดในมือ 

จ�านวน 12,000-14,000 ล้านบาท และ

คาดว่าภายในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ (2562-

2566)บริษัทฯจะใช้งบลงทุนรวมจ�านวน 

75,000 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการพัฒนา

โครงการเดิม และโครงการใหม่ๆ ท่ีจะเกิด

ขึ้นในอนาคต



 ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง INSET  
ระดมทุนเข้าตลาด mai เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้น

 ไตรมาส 4 ปีนี้

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟล่ิง "INSET" ระดม
ทุนเข้าตลาด mai เตรียมขายไอพีโอ 
146 ล้านหุ้นคิดเป็น 26.07% ของ
จ�านวนหุ้นท้ังหมด หวังขยายฐานทุน
รองรับการเติบโตของธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม พร้อมลงสนาม
เทรดในไตรมาส 4 ปีนี้

นายเล็ก สขิรวิทย กรรมการผูอ้�านวย
การ บรษัิททีป่รกึษา เอเซยี พลัส 
จ�ากัด ในฐานะทีป่รกึษาทางการ
เงินของบรษัิท อินฟราเซท จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื INSET เปิดเผยว่า 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ได้นับหนึ่งแบบไฟล่ิงของ INSET เมื่อ
วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ท่ีผา่นมา 

โดยบริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก 
(IPO) จ�านวน 146 ล้านหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือ
คิดเป็น 26.07%ของจ�านวนหุ้นท่ี
ออกและเรียกช�าระแล้วภายหลังการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 280 ล้าน
บาท แบง่เป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 560 
ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) หุ้น
ละ 0.50 บาท และมีทุนท่ีช�าระแล้ว 
207 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเสนอ
ขายหุ้นไอพีโอและเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

นายศกัดิบ์วร พุกกะณะสตุ กรรมการ
ผูจั้ดการ บรษัิท อินฟราเซท จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื INSET กล่าวว่า 
บริษัทฯ มีความพร้อมท่ีจะเสนอขาย
หุ้นไอพีโอเพื่อเข้าระดมทุนในตลาด 
mai เพื่อจะน�าเงินไปใช้ในการขยาย
ธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการ
ก่อสร้างโครงขา่ยท่อร้อยสายสื่อสาร
ลงใต้ดินในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 2 และโครงการวางระบบเครือ
ขา่ยและอุปกรณ์ WiFi ของโครงการ 
Google Station รวมท้ังเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

INSET จดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัท
จ�ากัดในปี 2549 ด้วยทุนแรกเริ่ม
จ�านวน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ 

มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง และได้เริ่ม
ขยายการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ในธุรกิจโทรคมนาคมอยา่งครอบคลุม
มากขึ้น ต่อมาในปี 2561 ได้เพิ่มทุน
เป็น 207 ล้านบาท เพื่อให้บริการรับ
เหมาก่อสร้างกับผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม และในปี 2562 
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
280 ล้านบาท พร้อมท้ังแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน ปัจจุบันสามารถแบง่
การให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ 
ได้แก่ 

ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงาน
ย้อนหลังในปี 2559 – 2561 และงวด 
6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 451.36 
ล้านบาท 530.29 ล้านบาท 1,007.12 
ล้านบาท และ 577.68 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ โดยรายได้หลักของบริษัทฯ 

มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสรา้ง
ศูนยข์้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองลงมาเป็นรายได้จาก
ธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐาน และโครง
ข่ายโทรคมนาคม โดยแต่ละปีมอัีตรา
ก�าไรขั้นต้นอยูท่ี ่18.46 %, 19.38%, 
17.43% และ15.76% ตามล�าดับ  
ขณะทีบ่รษัิทฯ มกี�าไรสทุธิจ�านวน 
43.14 ล้านบาท 63.91 ล้านบาท 
94.56 ล้านบาท และ 46.57 ล้าน
บาท ตามล�าดับ ซึง่เพิ่มขึน้อยา่งต่อ
เน่ือง





ตลท.เผยบจ.ไทยรายงานก�าไรสุทธิคร่ึงแรกปี 62
ลดลง 17% จากปีก่อน

หลักทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย รายงานยอดขายในครึ่ง
แรกปี  2562 รวม 5.53 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1.5% มีก�าไรสุทธิในครึ่งแรก
ปี  2562 ท่ี  3.73 แสนล้านบาท ลดลง 
17.1% จากชว่งเดียวกันในปีก่อน 

นายแมนพงศ ์เสนาณรงค์ รองผูจั้ดการ 
หวัหน้าสายงานผูอ้อกหลักทรพัย ์
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปิด
เผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนจ�านวน 
679 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 95.4% 
จากท้ังหมด 712 หลักทรัพย์ (ไมร่วม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริษัทในกลุ่มท่ีเข้าขา่ยอาจถูกเพิกถอน 
หรือ NC และบริษัทท่ีแก้ไขการด�าเนินงาน
ไมไ่ด้ตามก�าหนด หรือ NPG) น�าสง่ผลการ
ด�าเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2562 สิ้นสุดวัน
ท่ี 30 มิถุนายน 2562 พบว่าหลักทรัพย์ท่ี
รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 501 หลัก
ทรัพย์ คิดเป็น 73.8% ของหลักทรัพย์จด
ทะเบียนท่ีน�าสง่งบการเงินท้ังหมด 

โดยผลการด�าเนินงานในงวดครึง่แรกปี 
2562 หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนมยีอดขาย
รวม 5,534,042 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.5% 
ขณะทีก่�าไรจากการด�าเนินงาน (core 
operating profit) 424,068 ล้านบาท 
ลดลง 21.5% และก�าไรสทุธิ 373,170 
ล้านบาท ลดลง 17.1% จากช่วงเดยีวกัน
ในปีก่อน 

โดยในไตรมาส 2/2562 หลักทรัพย์จด
ทะเบียนมียอดขายรวม 2,781,374 ล้าน

บาท ลดลงเล็กน้อย 
0.8% มีก�าไรจาก
การด�าเนินงานหลัก 
183,974 ล้านบาท 
ลดลง 35.8% และ
ก�าไรสุทธิ 164,713 
ล้านบาท ลดลง 
20.7% จากชว่ง
เดียวกันในปีก่อน 

“ผลการด�าเนินงาน
ในช่วงครึง่แรกของ
ปีอ่อนตัวลงมาก 
เน่ืองจากในไตรมาส
สองเศรษฐกิจไทย
ได้รบัผลกระทบจาก
สงครามการค้าจนี-
สหรฐัฯ ทีย่ดืเยื้อ ผู้
ลงทนุควรศกึษา
ข้อมูลอุตสาหกรรม 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
มหภาค รวมถึง
ติดตามข่าวสาร
เศรษฐกิจโลก และ
พิจารณาการลงทนุ
ด้วยความระมัดระวัง” นายแมนพงศ ์
กล่าว

ในด้านความสามารถการท�าก�าไรของ
หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยในชว่งครึ่ง
ปีแรก มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 
(core operation profit margin) อยูท่ี่ 
7.7% ลดลงจาก 9.9% ในชว่งเดียวกัน
ของปีก่อน และมีอัตราก�าไรสุทธิ (net 
profit margin) อยูท่ี่ 6.7% เมื่อเทียบกับ 
7.9% ในชว่งเดียวกันของปีก่อน 

ผลกระทบนี้ท�าให้หลักทรัพย์จดทะเบียน
ไทยมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
สูงขึ้น สง่ผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 
อัตราสว่นหนี้สินต่อทุน (ไมร่วม
อุตสาหกรรมการเงิน) ปรับขึ้นมาอยูท่ี่ 
1.36 เท่า จากชว่งเดียวกันในปีก่อนท่ี 
1.26 เท่า

หมวดธุรกิจท่ีมีผลการด�าเนินงานเติบโต
และมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ หมวดเงินทุน
และหลักทรัพย์ และ หมวดสื่อและสิ่ง
พิมพ์ 



ตลท. เผยบจ. mai ครึ่งแรกปี 62
 มียอดขายเพ่ิมขึ้น แต่ชะลอตัวลงในไตรมาส 2/62

บจ. mai รายงานผลการด�าเนินงาน
ในครึง่แรกปี 2562 มยีอดขายรวม 
92,117 ลบ. เพิ่มขึน้ 3.1% ก�าไรสทุธิ
รวม  3,865 ลบ. เพิ่มขึน้ 14.0% โดย
ม ี2 กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ยีอดขายและ
ก�าไรสทุธิเพิ่มขึน้ คือ กลุ่มธุรกิจบรกิาร
และกลุ่มเทคโนโลยี

นายประพันธ์ เจรญิประวัติ ผูจั้ดการ 
ตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) เปิด
เผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จ�านวน 
155 บริษัท คิดเป็น 95% จากท้ังหมด 
163 บริษัท (ไมร่วมบริษัทในกลุ่มท่ีเข้า
ขา่ยอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทท่ีปิด
งบไมต่รงงวดและบริษัทท่ีน�าสง่งบไมทั่น
ตามก�าหนด) น�าสง่ผลการด�าเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก ของปี 2562 สิ้นสุดวัน
ท่ี 30 มิถุนายน 2562 พบ บจ. ท่ีรายงาน
ผลก�าไรสุทธิจ�านวน 108 บริษัท คิดเป็น 
70% ของบริษัทท่ีน�าสง่ผลการด�าเนิน
งานท้ังหมด 

ผลประกอบการ บจ. mai ครึ่งปีแรก มี
ยอดขายรวม 92,117 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 3.1% จากชว่งเดียวกันของปีก่อน
หน้า ต้นทุนรวม 73,151 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 4.5% สง่ผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นลด
ลงจาก 21.64% มาอยูท่ี่ 20.59% ก�าไร
จากการด�าเนินงาน (operating profit) 
อยูท่ี่ 3,203 ล้านบาท ลดลง 12.7% 
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานลดลงจาก 
4.10% มาท่ี 3.48% และก�าไรสุทธิรวม 
3,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% ท�าให้
อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.66% เป็น 
4.05%  

“ภาพรวมผลการด�าเนินงานครึง่ปี

แรก บจ. mai มยีอดขายและก�าไรสทุธิ
เพิ่มขึน้ แต่การชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจซึง่เป็นผลจากสงครามการค้า
จนี-สหรฐัอเมรกิา ท�าให ้บจ. ต้องเผชิญ
กับการแข่งขันทีส่งูขึน้ สง่ผลต่อความ
สามารถในการท�าก�าไร นอกจากนีใ้น
ไตรมาส 2/2562 เริม่เหน็การชะลอตัว
ลงของผลการด�าเนินงาน โดย บจ. mai 
มยีอดขายรวมในไตรมาส 2/2562 อยูท่ี ่
45,579 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.6% 
จากช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้า 
ต้นทนุขาย 36,222 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 2.4% สง่ผลใหอั้ตรา
ก�าไรขั้นต้นลดลงจาก 21.86% 
มาอยูท่ี ่20.53%  

ซึง่ บจ. หลายรายมค่ีาใช้จ่าย
ทีส่งูขึน้จากการต้ังส�ารอง
ผลประโยชน์พนักงานตาม
กฎหมายแรงงานใหม่ ท�าให้
ก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง
มาที ่1,126 ล้านบาท หรอืลดลง 
44.3% ขณะเดยีวกัน บจ. ใน
หมวดธุรกิจสื่อและสิง่พิมพ์มี
การบนัทึกก�าไรจากการคืนใบ
อนุญาตทวีดิีจิทัล ท�าใหก้�าไร
สทุธิรวม บจ. ใน mai ไตรมาส
สองอยูท่ี ่2,002 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ 20.4% 

ด้านฐานะทางการเงิน บจ. mai 
มสีนิทรพัยร์วม 263,973 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 5.8% จากสิน้ปี 
2561 ขณะทีโ่ครงสรา้งเงินทนุ
รวมยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีแ่ข็งแรง 
โดยมอัีตราสว่นหนีส้นิต่อทนุอยู่
ที ่1.05 เท่า เพิ่มขึน้จากสิน้ปีที่

แล้วเล็กน้อย” นายประพันธ์กล่าว  

ปัจจุบันมี บจ.ใน mai 163 บริษัท (ข้อมูล 
ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2562) ดัชนี mai 
ปิดท่ีระดับ 350.84 จุด มูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market 
capitalization) อยูท่ี่ 233,411 ล้านบาท 
มูลค่าการซื้อขายเฉล่ีย 776 ล้านบาทต่อ
วัน 



สศค.คาดเศรษฐกิจไทยปี 62 โต 3%  
ชะลอลงจากปี 61  เหตุส่งออกหด จากผลสงครามการค้า

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ
โฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าว
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 
ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่า
จะสามารถขยายตัวอยา่งต่อเน่ืองที่
รอ้ยละ 3.0 (โดยมชี่วงคาดการณ์ที่
รอ้ยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปี
ก่อนหน้าทีข่ยายตัวรอ้ยละ 4.1 จาก
ปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่
ชะลอตัวลงเป็นส�าคัญ อันเป็นผลจาก
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปรมิาณ
การค้าโลก ทีช่ะลอตัวลง โดยสว่น
หน่ึงมาจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรฐัและจนี 

รวมถึงการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ สง่ผลให้มูลค่าการสง่ออกสินค้ามี
แนวโน้มหดตัวลงร้อยละ -0.9 (โดยมีชว่ง
คาดการณ์ท่ีร้อยละ-1.1 ถึง -0.7) อยา่งไร
ก็ตาม จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุน
จากการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่า
ธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) ส�าหรับการ
บริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวได้ใน
อัตราท่ีชะลอลงจากผลกระทบท่ีสง่ผา่นจาก
อุปสงค์ภายนอกท่ีลดลง 

โดยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือน
นอกภาคเกษตรท่ีมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
ตามการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น และรายได้ของ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยท่ีได้รับการสนับสนุนผา่น
มาตรการสวัสดิการต่าง ๆ ผา่นบัตรสวัสดิการ

แหง่รัฐ

 

ส�าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคง
อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยในสว่นของเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตรา
เงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2562 จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.0 
(โดยมีชว่งคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.8 ถึง 1.2) 
ปรับตัวลดลงจากปีก่อนตามราคา
น�ามันดิบในตลาดโลกท่ีมีทิศทาง
ลดลง ขณะท่ีเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชี
เดินสะพัดจะเกินดุล 33.3 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 6.1 ของ GDP (โดยมีชว่งคาด
การณ์ท่ีร้อยละ 5.9 ถึง 6.3 ของ 
GDP)"

ท้ังนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้
กล่าวท้ิงท้ายว่า 

"จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่
มแีนวโน้มชะลอตัวลง กระทรวง
การคลังได้มกีารติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจอยา่งใกล้
ชิดในช่วงทีผ่า่นมา จึงได้เตรยีม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในช่วงทีเ่หลือของปี 
2562 และรองรบัสถานการณ์
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
โลก โดยมาตรการดังกล่าวจะ
เป็นการกระตุ้นการบรโิภคและ
การลงทนุภายในประเทศ รวมถึง
การบรรเทาค่าครองชพีใหแ้ก่ผูม้ี

รายได้น้อย เกษตรกรผูป้ระสบภัยแล้ง และ
เกษตรกรรายยอ่ย ซึง่ได้ผา่นการพิจารณา
จากคณะรฐัมนตรเีศรษฐกิจแล้ว เมื่อวัน
ที ่16 สงิหาคม 2562 และเสนอใหค้ณะ
รฐัมนตรพีิจารณาเหน็ชอบในวันนี ้ท้ังนี ้คาด
ว่าจะมเีม็ดเงินทีพ่รอ้มเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ
ทันทใีนเดือนสงิหาคม"



  ก.ล.ต. ระดมความเห็นแนวทางการให้บริการ 
Portfolio Advisory และ Program Trading 

ของสมาคม บล.

ก.ล.ต. เปิดรบัฟังความเหน็รา่ง
แนวทางการปฏิบติังานของผู้
ประกอบธุรกิจหลักทรพัยแ์ละ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีใ่หบ้รกิาร
เกีย่วกับการซื้อขายตามแผนจัดสรร
การลงทนุ (Portfolio Advisory) 
หรอืกลยุทธ์การลงทนุ (Program 
Trading) ซึง่จัดท�าโดยสมาคม
บรษัิทหลักทรพัยไ์ทย เพื่อวาง
มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 
และยกระดับการบรกิารด้านการซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ

หลังจากท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนาย
หน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสามารถให้บริการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผน Portfolio 
Advisory และ Program Trading ได้ 

โดยไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนสว่นบุคคล 
หรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าตามล�าดับ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว มี
ผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวชว่ยด้านการ
วางแผนจัดสรรการลงทุนและกลยุทธ์
การลงทุน ในขณะท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้
ดียิ่งขึ้น

ท้ังนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้จัดท�า
รา่งแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สมาชิก
สมาคมถือปฏิบัติเพิ่มเติม และโดยความ
เห็นชอบของส�านักงาน จะมีผลท�าให้ผู้

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทุกประเภท เชน่ ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัท
หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหนว่ยลงทุน 
(บลน.) ท่ีให้บริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
รา่งแนวทางสมาคมท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส�านักงานด้วย โดยมีแนวทางดังนี้
 
1) การจัดท�าโครงรา่งการใหบ้รกิาร 
(service model) โดยมผีูบ้รหิารระดับสงู
เป็นผูร้บัผดิชอบ 

2) การจัดท�าข้อตกลงการใหบ้รกิาร เช่น 
ขอบเขตและเง่ือนไขการใหบ้รกิาร สทิธิ
ของลกูค้า ทีม่าของแนวทางการลงทนุ
 
3) การจัดใหม้บุีคลากรทีเ่หมาะสมในการ
ใหบ้รกิารแนะน�าการลงทนุ 

4) กระบวนการและการด�าเนินการของผู้
ประกอบธุรกิจ เช่น การแจ้งผลการลงทนุ 
กระบวนการปรบัปรุงแนวทางการลงทนุ 
โดยน�าเสนอข้อมูลใหล้กูค้าตัดสนิใจ และ

การใหข้้อมูลทีเ่หมาะสม และ 5) การคิด
ค่าธรรมเนยีมการใหบ้รกิาร ซึง่ไม่ว่าจะ
ก�าหนดในรูปแบบใด ต้องแจ้งใหล้กูค้ารบั
ทราบก่อนเริม่ใหบ้รกิาร

อยา่งไรก็ตาม ก่อนรา่งแนวทางการปฏิบัติ
งานดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจข้างต้น จะต้องได้ความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคล
ท่ัวไปก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยเผยแพรเ่อกสารรับฟังความคิดเห็น
เรื่องดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://
www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=550 ผู้ท่ีสนใจสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือทาง 
e-mail : chanisarab@sec.or.th หรอื 
rangrong@sec.or.th จนถึงวันที ่23 
กันยายน 2562



ธปท.  ผ่อนปรนมาตรการ LTV ส�าหรับการกู้ร่วม

นายรณดล นุ่มนนท์ รอง
ผูว่้าการด้านเสถยีรภาพ
สถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า 
หลังจากมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ 
และได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
เป็นการชว่ยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้
รว่มท่ีไมไ่ด้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอ่าศัย ให้
ได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสมมาก
ขึ้น ธปท. จึงพิจารณาผอ่นปรนการนับ
สัญญากรณีกู้รว่ม 

โดยถ้าผู้กู้ไมม่ีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะ
ผอ่นปรนเสมือนยังไมเ่ป็นผู้กู้ในครั้ง
นั้น เนื่องจากไมไ่ด้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อยูอ่าศัย เพียงแค่ชว่ยเหลือกันภายใน
ครอบครัวรายละเอียดเพิ่มเติม: สนส.
24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ากับสิน
เชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัยและสินเชื่ออ่ืนท่ีเก่ียว
เนื่องกับสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัย (ข้อ 18)

ค�าถาม : กรณีท่ีมีการกู้รว่มจะให้นับ
สัญญาการกู้รว่มอยา่งไร
 

ค�าตอบ : หลักการนับสัญญาส�าหรับ
การกู้รว่ม ให้นับสัญญาตามผู้กู้ท่ีมี
กรรมสิทธิ์บนท่ีอยูอ่าศัยนั้นเป็นหลัก

ค�าถาม : กรณีท่ี 1 ผู้กู้ A มีสัญญาสิน
เชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัยอยูแ่ล้ว 1 สัญญา และ
ในครั้งนี้มาขอกู้รว่มกับ B ซึ่ง B ยังไมเ่คย
กู้สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัยมาก่อน

ค�าตอบ : หากท้ัง A และ B มีกรรมสิทธิ์
ในท่ีอยูอ่าศัยส�าหรับการกู้รว่ม ให้นับ
สัญญาการกู้รว่มดังกล่าวเป็นสัญญาท่ี 
2 ของ A (LTV 90% หรือ 80%) แต่หาก
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอ่าศัยท่ีกู้รว่มในครั้ง
นี้เป็นของ B แต่เพียงผู้เดียว จึงถือว่า

สัญญาการกู้รว่มในครั้งนี้ เป็นสัญญาแรก
ของ B และไมน่ับเป็นสัญญาท่ี 2 ของ A

ค�าถาม : กรณีท่ี 2  ผู้กู้ A และ B กู้รว่ม
มาก่อน และในครั้งนี้ B มาขอกู้สินเชื่อ
เพื่อท่ีอยูอ่าศัย (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
 
ค�าตอบ :  ในการกู้รว่มครั้งแรก หาก A 
มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอ่าศัยแต่เพียงผู้เดียว 
จะนับสัญญาท่ีกู้รว่มเป็นสัญญาแรกของ 
A โดยไมน่ับเป็นสัญญาแรกของ B ดังนั้น 
ในการกู้เด่ียวของ B ในครั้งนี้ จะนับเป็น
สัญญาแรกของ B แต่หากในการกู้รว่ม
ครั้งแรก B มีกรรมสิทธิ์รว่มในท่ีอยูอ่าศัย
ดังกล่าวด้วย ก็จะนับสัญญาการกู้เด่ียว
ของ B ในครั้งนี้ เป็นสัญญาท่ี 2 

ด้าน บล.กสกิรไทย   ออกบท
วิเคราะห์ เปิดเผยว่า   ธปท. 
ผอ่นปรนเกณฑ์ LTV กรณี
กู้รว่ม โดยถ้าผู้กู้ไมม่ีชื่อ
เป็นกรรมสิทธิจะผอ่นปรน
เสมือนยังไมเ่ป็นผู้กู้ในครั้ง
นั้น   มองเป็นบวกต่อกลุ่ม
อสังหาฯ โดยผู้ประกอบการ
ท่ีจับกลุ่มลูกค้าระดับล่างจะ
ได้ประโยชน์มากสุดเพราะ
สว่นใหญลู่กค้ากลุ่มนี้เน้นกู้
รว่ม มอง LPN, QH, PSH, 
ORI และ SPALI เป็นผู้ได้
ประโยชน์มากสุดตามล�าดับ  

สว่นบล.เอเซยี พลัส  
ระบุว่า   การผอ่นปรน
มาตรการดังกล่าว ชว่ยลด
ผลกระทบของเกณฑ์ LTV 
ใหมไ่ด้บางสว่น โดยเฉพาะ
ปัญญาในสว่นผู้กู้รว่มท่ี
ต้องการซื้อบ้าน (เดิมติด
ปัญหาเรื่องสัญญาท่ี 2 ต้อง
ถูกจ�ากัดด้วย LTV ใหมใ่ห้
กู้ได้น้อยลง) คาดท�าให้

โครงการท่ีขายไปแล้วของกลุ่มฯ และ
มี Backlog รวมระดับ 3 แสนล้าน สามา
รถโอนฯ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการสร้างยอด
ขายใหมม่ีโอกาสขายได้เพิ่มเชน่กัน 

ดังนั้นการผอ่นคลายรายละเอียดบาง
ประการ นา่จะสร้าง Sentiment เชิงบวก
ให้กับกลุ่มอสังหาฯ หลังจากผลประกอบ
การ 2Q62 ทุกรายมีก�าไรชะลอตัว YoY 
และ QoQ คาดเริ่มเห็นการฟื้ นตัวขึ้น 
3Q62 ก่อนท�าจุดสูงสุดใน 4Q62 ตาม
แผนเปิดโครงการแนวราบใหมท่ี่จะเห็น
มากขึ้นใน 2H62 รวมถึงมีก�าหนดโอนฯ 
คอนโดฯ ใหมส่ว่นใหญจ่ะเกิดขึ้นใน
ไตรมาสสุดท้ายของปี ฝ่ายวิจัยคงแนะน�า
เลือกหุ้น Div Yield สูงกว่า 5% ขึ้นไป 
และราคามี upside  ได้แก่ LH (FV@
B12.30), ANAN (FV@B4.10), SC (FV@
B3.34) และ SPALI (FV@B23.20)



กรููทิสโก้ปรบัเป้า GDP ปี 2562 เหลือ 2.9% 
จากเดิมคาดโต 3.5% สะท้อนเศรษฐกิจครึ่ง
ปีแรกโตน้อย และครึ่งปีหลังต้องเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้ารอบด้านท้ังการลงทุนภาค
รัฐฯ ล่าช้า ภัยแล้ง การท่องเท่ียวชะลอ และ
สงครามการค้า ชี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐฯ ชว่ยหนุนตัวเลขครึ่งปีหลังได้ไมม่าก 
เพราะต้องพึ่งพิงเงินจากสถาบันการเงินรัฐฯ 
ค่อนข้างสูง 
 
นายคมศร ประกอบผล หวัหน้าศูนย์
วิเคราะหเ์ศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิส
โก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head 
of Economic Strategy Unit, TISCO 
Economic Strategy Unit : TISCO ESU) 
เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี
มติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน
รวม 3.16 แสนล้านบาท 

เพื่อชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในชว่งท่ีเหลือ
ของปี 2562 นั้น TISCO ESU ประเมินว่า
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวอาจชว่ย
หนุนเศรษฐกิจในชว่งครึ่งหลังของปีนี้ได้
ไมเ่ต็มท่ีนัก เพราะเม็ดเงินสว่นใหญ ่2.07 
แสนล้านบาท เป็นการพึ่งพิงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินของรัฐฯ ซึ่งมีความไมแ่นน่อน
สูงในการเบิกใช้วงเงิน
ในขณะท่ีเม็ดเงินท่ีอัดฉีดเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ
โดยตรงอยา่งการให้เงินชว่ยเหลือค่าครอง
ชีพ และเม็ดเงินกระตุ้นการท่องเท่ียวของ
คนในประเทศ รวมกันจ�านวนประมาณ 4 
หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นสัดสว่นต่อจีดีพีราว 
0.2% เท่านั้น ซึ่งอาจไมเ่พียงพอท่ีจะหนุน
ให้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวได้เกิน 3% ตามเป้า
หมายของภาครัฐฯ ได้
 
ส�าหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลัก ได้แก่ 1. มาตรการ
บรรเทาค่าครองชีพ ผา่นบัตรสวัสดิการ

รัฐขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 2 เดือน รวมถึง
มาตรการพักช�าระหนี้เงินต้นของกองทุน
หมูบ่้าน 2. มาตรการชว่ยเหลือเกษตรกร 

โดยชว่ยลดดอกเบี้ยรวมถึงขยายเวลาช�าระ
หนี้ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย, มาตรการปล่อย
สินเชื่อ และโครงการชว่ยเหลือเงินต้นทุน
เกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปี และ 3. มาตรการ
เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายใน
ประเทศ โดยสนับสนุนการบริโภคผา่น
เงินชว่ยเหลือการท่องเท่ียวใน
ประเทศ, สง่เสริมการลงทุนผา่น
การลดภาษีใช้จ่ายซื้อเครื่องจักร, 
สนับสนุน SMEs ผา่นการให้สิน
เชื่อจากกองทุน และสถาบันการ
เงินของรัฐ รวมถึงสง่เสริมการ
ปล่อยสินเชื่อบ้าน

“จะสงัเกตได้ว่ามาตรการสว่น
ใหญ่จะใช้เม็ดเงินมาจากสถาบนั
การเงินของรฐัฯ ซึง่แน่นอนว่า
ขั้นตอนการปล่อยสนิเชื่อ และ
การลดดอกเบีย้น้ัน สถาบนัการ
เงินต่างๆ จะต้องพิจารณาอยา่ง
รอบคอบเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อ
ธุรกิจในระยะยาว ดังน้ัน อาจจะ
ต้องใช้เวลาระยะหน่ึงกว่าเงิน
จะเข้าสูร่ะบบ และมคีวามไม่
แน่นอนสงูในการเบกิใช้วงเงิน” 
นายคมศรกล่าว 
   
ดังนั้น ในชว่งครึ่งหลังของปี 
TISCO ESU คาดว่า GDP ของไทย
จะขยายตัว 3.0% เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันของปีก่อน (YOY) ซึ่ง
แม้จะดูดีขึ้นจากครึ่งปีแรกท่ีขยาย
ตัว 2.6% YOY แต่การขยายตัวท่ี
เพิ่มขึ้นนี้ก็เป็นผลมาจากฐานท่ี
ต�าในชว่งปลายปีท่ีแล้ว ประกอบ
กับโมเมนตัมการขยายตัวของ

เศรษฐกิจยังนับว่าอ่อนแอลงในชว่งครึ่งปีหลัง 

ซึ่งถูกกดดันจากสงครามการค้า รวมท้ัง
ความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติงบ
ประมาณล่าช้า และการชะลอตัวของภาคการ
ท่องเท่ียว  TISCO ESU จึงประเมินว่า GDP 
ท้ังปี 2562 จะโตได้เพียง 2.9% YOY ลดลง
จากเดิมท่ีคาดว่าจะท�าได้ 3.5% YOY สว่น
ในปี 2563 มองเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต�า
ต่อเนื่องท่ี 3.1% YOY

กูรูทิสโก้ปรับเป้า GDP ปี 62 
จาก 3.5% เหลือ 2.9% ชี้ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า

มาตรการกระตุ้นภาครัฐฯ ช่วยได้ไม่มาก



เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนใหมอ่ายุ 6 
เดือน แนะลงทุนตราสารหนี้ท้ังในและ
ต่างประเทศ เน้นลงทุนในตราสารหนี้
เอกชน และ/หรือเงินฝาก เสนอขาย
ต้ังแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2562

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บลจ. เอ็มเอฟซ ีจ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขาย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 
6 ซีรี่ส์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย 
(MKAI6S5) เสนอขายครั้งเดียวต้ังแต่วัน
นี้ - 30 สิงหาคม 2562 โดยเป็นกองทุน
ตราสารหนี้ท้ังในและต่างประเทศอายุ
โครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าขั้นต�า
ของการลงทุน 500,000 บาท ประมาณ
การผลตอบแทนในอัตราเฉล่ียไมน่้อย
กว่าร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าหนว่ย
ลงทุนท่ีตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุ
กองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
โดยอัตโนมัติท้ังหมด และสับเปล่ียนไป
ยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาด
เงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV
 
กองทุนเปิด MKAI6S5 เน้นลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือ
เอกชน เงินฝาก ท่ีเสนอขายท้ังใน
และต่างประเทศ ได้แก่ ต๋ัวเงินคลัง 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แหง่ประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
ตราสารหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ตราสารหนี้ท่ี
ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก และ
ตราสารหนี้เอกชนท่ีได้รับการจัดอันดับ
ความนา่เชื่อถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยูใ่นอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) รวมท้ัง
เงินฝาก กองทุนนี้ลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงิน

แบบเต็มจ�านวน (Fully hedge) ท้ังนี้ผู้
ลงทุนไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทุน
นี้ในชว่งเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้
ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมี
ปัจจัยลบท่ีสง่ผลกระทบต่อการลงทุนดัง
กล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็น
จ�านวนมาก
 
ตัวอยา่งตราสารท่ีคาดว่ากองทุน
เปิด MKAI6S5 จะลงทุนดังนี้ เงินฝาก
ประจ�า : Commercial Bank of Qatar 
rating Moody's : A3 สัดสว่นการลงทุน 
19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.40% 
ต่อปี ผลตอบแทนท่ีกองทุนคาดว่าจะ
ได้รับ 0.25% ต่อปี เงินฝากประจ�า : Al 
khaliji rating Moody's : A3 สัดสว่น
การลงทุน 5.00% ผลตอบแทนตราสาร 
1.40% ต่อปี ผลตอบแทนท่ีกองทุนคาด
ว่าจะได้รับ 0.07% ต่อปี เงินฝากประจ�า 
:Doha Bank rating Moody's : A3 
สัดสว่นการลงทุน 19.00% 

ผลตอบแทนตราสาร 1.70% ต่อปี 
ผลตอบแทนทีก่องทนุคาดว่าจะได้
รบั 0.30% ต่อปี ตราสารหนีร้ะยะสั้น 
: บรษัิท ทพีไีอ โพลนี จ�ากัด (มหาชน) 
rating TRIS : BBB+ สดัสว่นการ
ลงทนุ 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 
2.10% ต่อปี ผลตอบแทนทีก่องทนุ
คาดว่าจะได้รบั 0.38% ต่อปี ตราสาร
หนีร้ะยะสั้น : บรษัิท สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ�ากัด (มหาชน) rating TRIS 
: BBB+ สดัสว่นการลงทนุ 19.00% 
ผลตอบแทนตราสาร 1.90% ต่อปี 
ผลตอบแทนทีก่องทนุคาดว่าจะได้
รบั 0.34% ต่อปี ตราสารหนีร้ะยะสั้น 
: บรษัิท เอเซยีเสรมิกิจลสีซิง่ จ�ากัด 
(มหาชน) rating TRIS : BBB+ สดัสว่น
การลงทนุ 1.90% ผลตอบแทน
ตราสาร 1.90 % ต่อปี ผลตอบแทน

ทีก่องทนุคาดว่าจะได้รบั 0.34% ต่อ
ปี ท้ังนีก้องทนุอาจพิจารณาลงทนุใน
ตราสารอ่ืนแทนหรอืเพิ่มเติม
 
ประมาณการผลตอบแทนรวมทีไ่ด้รบั
จากการลงทนุ 1.68% ต่อปี ประมาณ
การค่าใช้จ่าย 0.18% ต่อปี และ
ประมาณการผลตอบแทนหลังหกัค่า
ใช้จ่าย 1.50% ต่อปี หากไม่สามารถ
ลงทนุใหเ้ป็นไปตามทีก่�าหนดไว้
เน่ืองจากสภาวะตลาด บรษัิทจัดการ
อาจไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทนุตามอัตรา
ดังกล่าว
 
กองทุนเปิด MKAI6S5 เหมาะส�าหรับผู้
ท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก 
ยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต�ากว่าหุ้นได้ 
และสามารถลงทุนได้นานกว่า 6เดือน 
ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อ
ท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน
 
ส�าหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต�าได้
ต้ังแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอราย
ละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการ
ลงทุน ความเสี่ยง ผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ท่ีบลจ. 
เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 
0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการ
ลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 
สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 
สาขาปิ่ นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 
สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 
สาขาเชียงใหม ่โทร. 0-5321-8480-82 
สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขา
หาดใหญ ่โทร. 074-232-324 - 25 หรือ
ท่ี www.mfcfund.com

MFC เสนอขายกองทุนใหม่อายุ 6 เดือน 
แนะลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ 

เสนอขายวันนี้ - 30 ส.ค.62



บล.ไอรา่ ระบุตลาดหุน้ไทยสะท้อน
ปัจจัยลบ แต่ไม่วางใจ พรอ้มจับตาม
เศรษฐกิจโลก หลังเกิดภาวะ Inverted 
Yield Curve ติดต่อกันในช่วงปลาย
เดือนส.ค.ทีผ่า่นมา และปัญหาสงคราม
การค้า สหรฐั-จนีทีย่งัไม่มคีวามไม่
แน่นอนสงู 

สว่นเศรษฐกิจในประเทศคาดได้แรง
หนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ให้แนวรับแรก 1,630 จุด แนว
รับถัดไป  1,610 จุด สว่นแนวต้านแรก 
1,680 จุด และแนวต้านถัดไป 1,698 
จุด พร้อมแนะน�าหุ้นเด่นประจ�าเดือนนี้
ชู ADVANC-ASK-PTG-SEAFCO-SPALI 
-TKN

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไอรา่ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ AIRA ประเมินทิศทาง
ตลาดหุ้นไทย ในชว่งเดือนกันยายนว่า 
ภาพรวมยังมีความผันผวน แต่มีโอกาส
ปรับขึ้นหลังดัชนีปรับลงไปต�าสุดเกือบ 
100 จุด ในชว่งเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา 
และเชื่อว่าสะท้อนปัจจัยลบจากประเด็น
ต่างประเทศไปบ้างแล้ว 

แม้ยังมีความไมแ่นน่อนของประเด็นเดิม
อยูก็่ตาม อาทิ สงครามการค้า ซึ่งหากการ
เจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน สามารถ
เกิดขึ้นได้ และเป็นไปอยา่งราบรื่น คาด
กลับมาเป็น Sentiment บวกต่อตลาดท่ัว

โลก และความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจ
เข้าสูภ่าวะถดถอย หลังเกิดสภาวะท่ี
อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตร
รัฐบาลอายุสั้น “มากกว่า” อัตราผล
ตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาล
อายุยาว (Inverted Yield Curve) ติดต่อ
กันและต่อเนื่องในชว่งปลายเดือนท่ีผา่น
มา

อยา่งไรก็ตามยังคงมีปัจจัยหนุนเข้ามา
บ้างจาก นโยบายผอ่นคลายทางการ
เงิน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ของหลายๆ 
ประเทศ เชน่ สหรัฐฯ จีน และเยอรมัน 
เป็นต้น พร้อมติดตามการประชุมเฟด
ในวันท่ี 17 – 18 กันยายนนี้ ซึ่งคาดว่ามี
โอกาสสูงท่ีจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้ง 
ซึ่งนา่จะสง่ผลดีต่อกระแส Fund Flow 
ท�าให้มีโอกาสไหลกลับเข้า Emerging 
Market รวมถึงไทย

สว่นประเด็นในประเทศ คาดยังได้
รับปัจจัยบวก จากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจท่ีคาดมีต่อเนื่อง คาดชว่ยให้ครึ่ง
ปีหลัง 2562 เติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกท่ีผา่น
มา พร้อมติดตามการประชุม ของคณะ
กรรมกรนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่
ประเทศไทย (กนง.) ในวันท่ี 25 กันยายน 
2562 ซึ่งคาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ย
ท่ี 1.50% และจับตาการท�า Window 
Dressing เพื่อปิดงบไตรมาส 3/256 ใน
ชว่งปลายเดือนกันยายนนี้ 

ดังนั้นแนะน�าหุ้นเด่นประจ�าเดือน
กันยายน ดังนี้ ADVANC, ASK, PTG, 
SEAFCO, SPALI และ TKN โดยประเมิน
กลยุทธ์การลงทุนแนวรับแรก 1,630 จุด 
และแนวรับถัดไปท่ีระดับ 1,610 จุด สว่น
แนวต้านแรก 1,680 จุด และแนวต้านถัด
ไป 1,698 จุด

นอกจากนี้แนะน�าลงทุนในหุ้นกลุ่ม
พลังงาน ตามปัจจัยการปรับตัวขึ้น ลง 
ของราคาน�ามัน ซึ่งในระยะสั้นได้รับ
ปัจจัยหนุนจากการปรับลดการผลิตของ
กลุ่มผู้ผลิตน�ามัน รวมถึงความต้องการ
ท่ีคาดกลับมาดี หากการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน สง่สัญญาณท่ี
ดี รวมท้ังหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม คาด
ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนของภาครัฐฯ ผา่น BOI คาดสง่ผลดี
ต่อความต้องการท่ีดินในนิคมฯ

พร้อมท้ังหุ้นปันผล โดยเฉพาะใน  SET 
50 ซึ่งมี Highest Div. Stock by Yield 
ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 นา่สนใจ คาด 
Div.Yield ไมต่�ากว่า 5.0% เชน่ TISCO, 
KKP, LH และ TCAP รวมถึงหุ้นโรงไฟฟ้า 
จากผลประกอบการท่ียังสามารถเติบโต
ต่อเนื่องแม้เศรษฐกิจมีความผันผวน 
และหุ้นท่ีมีปัจจัยโดดเด่นเฉพาะตัว เชน่ 
SCB ท่ีคาดผลประกอบการมีแนวโน้ม
เติบโตโดดเด่นจากการขาย SCB Life ให้
กับ FWD พร้อมคาดจ่ายปันผลพิเศษ 
ประมาณ 18 – 19 บาท/หุ้น   

บล.ไอร่า คัดหุ้นเด่นเดือนกันยายน
เก็งก�าไร ADVANC – ASK – PTG – SEAFCO – SPALI – TKN



ก.ล.ต. เปิดรบัฟังความคิดเหน็
รา่งประกาศเกีย่วกับการด�ารงเงิน
กองทนุของบรษัิทหลักทรพัยจั์ดการ
กองทนุ (บลจ.) ท่ีจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้น
ฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ บลจ. 
ท่ีจัดการกองทุนรวม กองทุนสว่น
บุคคล หรือกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 

หลังจากท่ีส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับ
ฟังความคิดเห็นเมื่อปลายปี 2561 
เก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การด�ารงเงินกองทุนของ บลจ. ท่ี
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี โดย
ก�าหนดให้ บลจ. ด�ารงเงินกองทุน 3 
สว่น คือ (1) สว่นของผู้ถือหุ้นขั้นต�า 
(2) เงินกองทุนสว่นเพิ่มเพื่อรองรับ

ความต่อเนื่องของธุรกิจ และ (3) เงิน
กองทุนสว่นเพิ่มเพื่อรองรับความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานผิดพลาด 
รวมท้ังก�าหนดข้อปฏิบัติในกรณีท่ีไม่
สามารถด�ารงเงินกองทุนได้ 

ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความ
คิดเห็นรา่งประกาศเก่ียวกับการด�ารง
เงินกองทุนดังกล่าวข้างต้น โดยได้
ปรับปรุงและเพิ่มเติมเกณฑ์ในบาง
ประเด็นตามข้อเสนอแนะของภาค
เอกชน เพื่อให้เกณฑ์มีความเหมาะ
สมมากยิ่งขึ้น อาทิ  (1) 

เพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ท�าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยท่ี
ด�ารงอัตราสว่นความเพียงพอของเงิน
กองทุน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 200 และ
มีก�าไรสุทธิติดต่อกันไมน่้อยกว่ารอบ 
3 ปีล่าสุด (2) ปรับปรุงระยะเวลาการ
ด�าเนินการเพื่อแก้ไขสว่นของผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ส�าหรับผู้จัดการ

กองทรัสต์ท่ีประกอบธุรกิจอยูแ่ล้ว
ก่อนวันท่ีประกาศมีผลใช้บังคับ ต้อง
ด�าเนินการเพื่อให้มีสว่นผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 5 ล้านบาท ภายใน 2 ปี และ 
10 ล้านบาท ภายใน 4 ปี และ (3) ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานการด�ารง
เงินกองทุนต่อทรัสตี 
 
ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับ
ฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ท่ี
เว็บไซต์ ก.ล.ต. 

https://www.sec.or.th/
TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=552 ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
และผูส้นใจสามารถแสดง
ความคิดเหน็ได้ทีเ่ว็บไซต์ หรอื
โทรสาร 0-2263-6231 หรอื
ทาง e-mail sittiwat@sec.or.th  
หรอื nuchanat@sec.or.th หรอื 
kittinee@sec.or.th  จนถึงวันที ่30 
กันยายน 2562

ก.ล.ต. ระดมความเห็นปรับเกณฑ์เงินกองทุนส�าหรับ บลจ. 
ที่จัดการกองอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี



นาย ลวรณ แสงสนิท ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ
โฆษกกระทรวงการคลัง 

ชี้แจงประเด็นหนี้ครัวเรือนของ
ประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 ปี 
2562 ว่า 

“ระดับหนีค้รวัเรอืน ณ สิน้ไตรมาส 
1 ปี 2562 อยูท่ี ่12.97 ล้านล้าน
บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 78.7 ต่อ 
GDP โดยหนีค้รวัเรอืนสว่นใหญ่เป็น
สนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย ์(รอ้ย
ละ 42.8) และสถาบนัการเงินเฉพาะ
กิจ (รอ้ยละ 28.4) และหนีค้รวัเรอืน
สว่นใหญ่มหีลักทรพัยค์�าประกันและ
มวัีตถปุระสงค์เพื่อการซื้อสนิทรพัย ์
เช่น อสงัหารมิทรพัย ์(รอ้ยละ 29.2) 
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รอ้ยละ 
15.4) 

นอกจากนี ้ยงัมสีนิเชื่อเพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจ (รอ้ยละ 16.4) สหกรณ์ (รอ้ยละ 
15.6) และสนิเชื่ออ่ืนๆ (รอ้ยละ 17.1) 
ท้ังนี ้หากไม่รวมหนีท้ีค่รวัเรอืนกู้ยมืไป
เพื่อท�าธุรกิจ หนีค้รวัเรอืน ณ ไตรมาส 
1 ปี 2562 จะอยูท่ี ่10.84 ล้านล้าน
บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 65.8 ต่อ 
GDP”

แม้ว่าระดับหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส 
1 ปี 2562 ของไทยจะอยูใ่นระดับสูง 

แต่ถือได้ว่าลดลงเมื่อเทียบกับระดับหนี้
ครัวเรือนท่ีเคยสูงสุดท่ีร้อยละ 81.2 ต่อ 
GDP เมื่อปี 2558 กระทรวงการคลัง
ประเมินว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนยัง
ไมเ่ป็นประเด็นท่ีนา่กังวล เนื่องจาก (1) 
หนี้สว่นใหญเ่ป็นหนี้ท่ีมีสินทรัพย์เป็น
หลักประกัน เชน่ ท่ีพักอาศัย รถยนต์ 

ซึ่งหากมองว่าหนี้เหล่านี้เป็นไปเพื่อการ
สะสมความมั่งค่ังในรูปสินทรัพย์และ
เพื่อการลงทุนท�าธุรกิจหารายได้แล้ว ก็
จะสง่ผลดีต่อความมั่นคงทางทรัพย์สิน
และรายได้ของครัวเรือนด้วย (2) หนี้
ครัวเรือนบางสว่นใช้เพื่อประกอบธุรกิจ
ของครัวเรือน 

ซึง่ถือเป็นสนิเชื่อทีส่รา้งรายได้ใหค้รวั
เรอืน โดยเมื่อหกัสนิเชื่อธุรกิจนีอ้อก 
ระดับหนีค้รวัเรอืนของไทยจะลดลง
อยูท่ี ่65.8 ของ GDP (3) สดัสว่นหนี้
ครวัเรอืนเพื่อการบรโิภค เช่น สนิเชื่อ
บุคคล และบตัรเครดิต อยูใ่นระดับ
ต�าเพยีงรอ้ยละ 6.3 ของหนีค้รวัเรอืน
ท้ังหมด (4) สนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดราย
ได้ (NPLs) ของหนีค้รวัเรอืนยงัอยูใ่น
ระดับทีต่�าทีร่อ้ยละ 3.3 ณ สิน้ไตรมาส
ที ่1 ปี 2562

อยา่งไรก็ตาม ส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลังได้มีการติดตามและประเมิน
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยอยา่ง
ใกล้ชิด เพราะหากหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

สูงมากเกินไปอาจจะสง่ผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของระดับครัวเรือน และ
เสถียรภาพของเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ 
กระทรวงการคลังจะให้ความส�าคัญใน
การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 
และใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตนเองอยา่ง
จริงจังและท่ัวถึง ปัจจุบัน ธนาคาร
ออมสินได้ด�าเนินโครงการเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการ
เงิน การออม และบัญชีพอเพียง 

ผา่นโครงการการออมและการบริหาร
หนี้ท่ีสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสุข 
และโครงการส�าหรับเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
ผา่นโครงการธนาคารโรงเรียน และ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการให้ความ
รู้ทางการเงินแก่เกษตรกร 

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ัวประเทศ
ผา่นโครงการสร้างสังคมแหง่ปัญญา
ผา่นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ซึ่ง
มีหลักสูตรการท�าบัญชีครัวเรือน การ
สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ 
การออม การช�าระหนี้ ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม การด�าเนิน
โครงการธนาคารโรงเรียน นอกจากนี้ 
จะให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
เข้ามามีบทบาทในการดูแลการปรับ
โครงสร้างหนี้มากขึ้น

คลัง ยันหนี้ครัวเรือนยังไม่น่ากังวล



กรููทิสโก้คาดหุน้ไทย - ท่ัวโลก เดือน
กันยายนเตรียมปรับขึ้นรับธนาคารกลาง
ส�าคัญๆ ประชุมอัดฉีดสภาพคล่องเข้า
ระบบ มองกรอบแนวต้าน 1,690 จุด 
แนวรับ 1,635 จุด ชี้บจ.ไทยแกรง่ ถือ
เงินสดตุน ไมห่ว่ันหากเศรษฐกิจโลก
ถดถอย

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการ
ผูจั้ดการและหวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์
ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ (Mr.Viwat 
Techapoonphol, Deputy Managing 
Director, Head of Technical 
Analysis, TISCO Securities Co., Ltd) 
กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทยในงาน
สัมมนา TISCO Monthly Guru Updates 
ว่า ในเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมาตัวเลขชี้
วัดทางเศรษฐกิจอยา่งดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ของประเทศส�าคัญ เชน่ 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ยุโรป เริ่มสง่สัญญาณบง่
ชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ 
ท�าให้นักลงทุนท่ัวโลกเริ่มวิตกกังวลต่อ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมากขึ้น 

และหันมาสนใจลงทุนในพันธบัตร
สหรัฐฯ อายุ 10 ปี มากกว่าพันธบัตร
สหรัฐฯ อายุ 2 ปี กระท่ังเกิดปรากฎ
การณ์ “Inverted Yield Curve” (IYC) 
หรือพันธบัตรระยะยาวให้ผลตอบแทน
ต�ากว่าพันธบัตรระยะสั้นขึ้น ซึ่งเป็น
สัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนท่ีเศรษฐกิจ
จะเป็นขาลงหรือเศรษฐกิจถดถอยใน
ระยะอีก 2 ปีข้างหน้า

อยา่งไรก็ตาม สว่นตัวประเมินว่าหาก
โลกเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริง บริษัทจด
ทะเบียนไทยจะได้รับผลกระทบบ้างแต่
ไมถึ่งขั้นปิดกิจการ เนื่องจากผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนขนาด
ใหญข่องไทยสว่นใหญล้่วนมีบทเรียน
จากวิกฤตการเงินปี 2540 ดังนั้น เมื่อ
เศรษฐกิจสง่สัญญาณชะลอตัว  

จึงเพิ่มความระมัดระวังด้วยการเตรียม
ถือเงินสดไว้เพื่อลดผลกระทบ แต่ในสว่น
ของการลงทุนในตลาดหุ้นอาจมีผลกระ
ทบในเชิงจิตวิทยา ดังนั้น จึงแนะน�าให้
มองสินทรัพย์ทางเลือกอยา่งทองค�าติดไว้
ในพอร์ต โดยมองเป้าหมายราคาทองค�า
ปลายปี 2562 ไว้ท่ี 1,600 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และมีแนวรับท่ี 
1,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ 

 

สว่นความเคล่ือนไหวของธนาคารกลาง
ส�าคัญท่ัวโลกในชว่งนี้เริ่มต่ืนตัวรับมือกับ
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจ โดยในเดือน
กันยายนจะมีการประชุมธนาคารกลาง
ส�าคัญๆ เชน่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ธนาคาร
กลางญี่ปุ่น (BOJ) ธนาคารกลางอังกฤษ 
(BOE) 

รวมถึงธนาคารกลางจีน (PBOC) ท่ีคาด
ว่าจะจัดประชุมในระยะนี้เชน่กัน โดย
ประเด็นหลักท่ีนา่จับตาคือการเพิ่มสภาพ
คล่องเข้าสูร่ะบบเพื่อหนุนเศรษฐกิจ ซึ่ง
จะสง่ผลเชิงบวกโดยตรงกับตลาดหุ้นท่ัว

โลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย  

“ในช่วงหลายปีทีผ่า่นมาได้พิสจูน์แล้ว
ว่า สภาพคล่องมบีทบาทมากต่อทิศทาง
ตลาดหุน้โลก ซึง่ในเดือนกันยายน
ธนาคารกลางส�าคัญๆ จะจัดการประชุม
พรอ้มกัน ดังน้ัน ในเดือนนีค้าดว่าหุน้ท่ัว
โลกจะปรบัขึน้รบัข่าวดังกล่าว ขณะที่
ตลาดหุน้ไทยในเดือนกันยายนคาดว่า
จะแกว่งตัวขาขึน้โดยมกีรอบแนวต้านที ่
1,690 จุด ขณะทีม่แีนวรบัที ่1,635 จุด 
และกรณทีีเ่ศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวได้อยา่ง
ชัดเจนในไตรมาสที ่4/2562 มโีอกาสที่
ในช่วงสิน้ปีดัชนหีุน้ไทยจะปรบัตัวเพิ่ม
ขึน้ไปทีร่ะดับ 1,730 จุดได้ ซึง่สว่นตัว
มองว่ามโีอกาสมากทีจ่ะเป็นเช่นน้ัน” 
นายวิวัฒน์กล่าว 

    

ส�าหรับหุ้นแนะน�าในเดือนกันยายน 
แนะน�าหุ้นท่ีมีความเสี่ยงต�า มีรายได้
และก�าไรค่อนข้างมั่นคง แนะน�า AOT, 
BDMS และ EASTW สว่นท่ีสองแนะน�า
เลือกลงทุนเป็นรายตัวในหุ้นท่ีคาดว่าจะ
มีปัจจัยบวกหนุนระยะสั้น CK, PLANB 
และ SABINA 

ท้ังนี้ งานสัมมนา TISCO Monthly GURU 
Updates เป็นหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาท่ี
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อเผยแพร่
บทวิเคราะห์และทิศทางการลงทุนเพื่อ
ชว่ยให้ลูกค้าทิสโก้และนักลงทุนบรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน ตามกลยุทธ์ของ
ทิสโก้ในการเป็นผู้แนะน�าการลงทุนชั้น
น�าหรือ Top Advisory House  

กูรูทิสโก้คาด เดือนก.ย. หุ้นไทย - ทั่วโลกสดใส 
รับข่าวธนาคารกลางส�าคัญทั่วโลกอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ



บล.ฟิลลิป : RS  แนะน�ำทยอยซื้อ รำคำเป้ำหมำย 18.50 บำท/หุ้น 

2Q62 ก�าไรออกมาต�าคาด จากอัตราก�าไรขั้นต้น
ท่ีน้อยกว่าคาด 
          
2Q62 ก�าไร 95 ล้านบาท จากท่ีคาดไว้ว่าจะ
มีก�าไร 113 ล้านบาท และ -44.7% y-y จาก 
172 ล้านบาท เพราะมีก�าไรพิเศษจากการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขช�าระค่าใบอนุญาตทีวี
ดิจิทัล 95 ล้านบาท หากไมร่วมก�าไรลดลงเพียง 
1.3% จากก�าไรปกติ 96.4 ล้านบาท โดยรายได้
รวม -5.7% เป็น 900 ล้านบาท   1) ธุรกิจ MPC 
ท่ีเป็นรายได้หลัก 60% โต 7.5% y-y ท่ี 542 
ล้านบาท 

จากปีก่อนมีปัญหาสินค้าในตลาดไมไ่ด้มาตรฐาน 
อย. ผู้บริโภคไมเ่ชื่อมั่นต่อสินค้า H&B ยอดขาย
หดตัวลง แม้ปีนี้คล่ีคลายไปแล้ว แต่ก็มีชว่งงด
ออกอากาศจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และชว่งหยุดยาว สง่ผลลูกค้าท่ีโทรเข้ามาสั่งซื้อ 
(lnbound) -19.2% 

แต่เติบโตจากการโทรเสนอสินค้ากับลูกค้า 
(outbound) ท่ี +56.1% ตามฐานลูกค้าท่ี
เพิ่มขึ้น และรายได้จากขายตรง/ออนไลน์ 
+12.3% สัดสว่นในยอดขายของ 3 กลุ่มอยูท่ี่ 
44%:45%:11% สินค้าในกลุ่ม MPC เป็น H&B 
ท่ี 98% (อาหารเสริม 70% Skincare 12% และ 
Hair Care 18%) H&L และเครื่องประดับ/อ่ืน ๆ 
อยา่งละ 1% มี SKU อยูท่ี่ราว 120 SKU และมี
ฐานลูกค้าในมือกว่า 1.2 ล้านราย 
          
2) ธุรกิจสื่อ คิดเป็นรายได้ท่ี 29% หดตัว 27.7% 
จากการงดออกอากาศ การแขง่ขันท่ีสูง เรตต้ิง
ชอ่ง 8 ลดลง และอุตสาหกรรมท่ีถดถอย ท�าให้
ชอ่ง 8 ท่ีเป็นรายได้หลักของกลุ่ม -28% รายได้
วิทยุ-12.5% และทีวีดาวเทียม/อ่ืน ๆ -78.3%  
          
3) เพลงและอ่ืน ๆ ท่ีมีสัดสว่นรายได้ 11% โต 
21.4% จากรายได้ออนไลน์เพิ่มขึ้นท้ัง YouTube, 
Joox, Spotify และ Facebook 
ต้นทุน -10% หลักมาจากต้นทุนให้บริการ
ในกลุ่มสื่อลดลงจากมาตรการชว่ยเหลือของ 
กสทช. และการบริหารต้นทุนของชอ่ง 8 จึง
ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นดีขึ้นจาก 41.4% ในปี
ก่อน เป็น 45% แต่ต�ากว่าท่ีคาดไว้ท่ี 50.5% 
จากธุรกิจสื่อท่ีต้นทุนสูงกว่าคาด SG&A +5.5% 
จากการบันทึกผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
จาก กม. แรงงานใหมท่ี่ 20 ล้านบาท และค่าใช้
จ่ายขายท่ีเพิ่มขึ้นตามยอดขาย MPC    

ครึ่งปีหลัง MPC ยังเป็นตัวหลัก แต่ชอ่ง 8 ดูแย่
ลงกว่าเดิม
          
ใน 3Q61 เป็นไตรมาสท่ีได้รับผลกระทบจาก
สินค้าไมไ่ด้มาตรฐาน อย. มากสุด มียอดขาย
เพียง 504 ล้านบาท แต่ใน 3Q62 มีจัด mid year 
sale ในชว่งวันแม ่นา่จะเห็นการเติบโตดี และ 
4Q62 จะยังมี Grand Sale เหมือนปีก่อน โดยมี
แผนออกผลิตภัณฑ์ใหมใ่นครึ่งปีหลังอยา่งน้อย
ไตรมาสละ 20 SKU และใน 4Q62 จะรุก Social 
Media อยา่ง Fackbook มากขึ้น และ online 
ท้ังชอ่งทางของบริษัทท่ีมีหลายชอ่งทาง Lazada 
และ Shopee สว่นการขายผา่นทางชอ่งไทยรัฐ
ทีวีมีรายได้ขายราว 30 ล้านบาท/เดือน 

โดยมีชว่งโฆษณา 3-4 ชว่งเวลา/วัน น้อยกว่า
ท่ีตกลงกันไว้ เพราะไทยรัฐทีวีติดสัญญาขาย
โฆษณากับ Agency ไปแล้ว ปัจจุบันมีฐานลูกค้า
จากชอ่งไทยรัฐทีวีท่ีราว 20,000 ราย ท�าให้ภาพ
ครึ่งปีหลัง MPC ยังถือเป็นพระเอกของกลุ่ม
และยังเติบโตได้ แต่ก็คงต�ากว่าท่ีเคยคาดไว้เดิม 
ธุรกิจเพลงดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะมีคอนเสิร์ต
ใหญ ่2 งาน คือ Raptor Evolution # 25 ปี ไมม่ี
เกรงใจ" ในวันท่ี 7 ก.ย. และ "D2B lnfinity 
Concert 2019" ในวันที ่16 พ.ย. และได้ท�า
สญัญา 2 ปีกับ Facebook ในการน�าเพลงไป
ลงใน Facebook สว่นธุรกิจท่ีดูแยก่ว่าเดิม คือ 
ชอ่ง 8 

แม้จะมีการคืนชอ่งทีวีดิจิทัลไป 7 ชอ่งและได้
ปรับผังเพิ่มละครและมวยมาดึงเรตต้ิง แต่ด้วย
อุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวและการแขง่ขันท่ีสูง
ต่อเนื่อง จึงคาดรายได้ชอ่ง 8 จะดีขึ้นจากครึ่ง
ปีแรกไมม่าก แต่จะยังลดลง y-y จึงปรับรายได้
จากชอ่ง 8 ลงจากเดิมท่ีคาดไว้ 1,198 ล้านบาท 
เหลือ 841 ล้านบาท ในขณะท่ีสื่อวิทยุมองอยูใ่น
ลักษณะเดียวกันกับชอ่ง 8

รุก MPC ในแนวนอนผา่น platform พันธมิตร 
และยังมองขยายในแนวด่ิงผา่นการ M&A 
          
ได้รุกธุรกิจ MPC ในแนวนอน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่
ได้ขายหุ้นให้กับ BTS ท�าให้ BTS ถือหุ้นใน RS 
ท่ีราว 7% โดย BTS จะเข้ามาเป็นพันธมิตร
ในธุรกิจ MPC ในชว่งแรกจะเป็นการขยาย 
Platform โฆษณาสินค้า MPC จากเดิมท่ีมีใน
ทีวีดิจิทัลท้ังชอ่ง 8 และไทยรัฐทีวี ไปสูส่ื่อนอก
อาคาร (OOH) ของกลุ่ม BTS และยังขยายไปยัง
กลุ่มลูกค้าใหมอ่ายุ 25+ และคนเมือง จากเดิมท่ี
อยูใ่นกลุ่มลูกค้าอายุ 35+ และอยูใ่นต่างจังหวัด

โดยกลุ่ม BTS มีฐานข้อมูลบัตรแรบบิทท่ี 11.5 
ล้านใบ แรบบิทไลน์เพย์ 6 ล้าน Users และเค
อรี่ฯท่ีจัดสง่สินค้า 1.2 ล้านชิ้น/วัน นา่จะชว่ย
เพิ่มฐานลูกค้าให้ RS ได้ จากเดิมท่ีมีผู้ชมชอ่ง 8 
และฟังวิทยุท่ี 12-13 ล้านคน รวมถึงเพิ่มทาง
เลือกในการช�าระค่าสินค้าผา่น Rabbit Line 
Pay 

จากเดิมสว่นใหญเ่ก็บเงินปลายทาง สว่น 
Synergy ด้านอ่ืนกับ BTS ต้องรอความชัดเจน
ปลายปีนี้ว่าจะออกมาในรูปแบบใดท่ีจะไปสง่
ผลดีในปีหน้า โดยใน 1Q63 จะออกสินค้าใหม ่1 
SKU จับคนกลุ่มใหญ ่(MASS) โดยอาศัยสื่อและ
ฐานลูกค้าของ BTS และมีแผนจะออกสินค้าใน
กลุ่มนี้อยา่งน้อย 1 SKU ต่อไตรมาส สว่นการ
ขยายธุรกิจในแนวด่ิงยังคงมีการเจรจากับผู้รับ
จ้างผลิต (OEM/OBM) ในการ JV หรือ M&A 
อยา่งต่อเนื่อง คาดว่าจะสรุปได้ในปีนี้  

ปรับราคาพื้นฐานปี 2563 ลงเป็น 18.50 บาท 
ลดค�าแนะน�าเป็น "ทยอยซื้อ"
          
ชอ่ง 8 ท่ีรายได้ต�ากว่าท่ีคาดไว้ แต่ก็ได้มาตรการ
ชว่ยเหลือจาก กสทช. มาลดต้นทุน ประกอบ
กับ MPC โตน้อยกว่าคาด จึงปรับคาดการณ์
ในปี 2562 โดยปรับรายได้ลงเป็น 3,808 ล้าน
บาท และก�าไรสุทธิท่ี 507 ล้านบาท จากเดิม
คาดไว้ 576 ล้านบาท สว่นในปี 2563 คาดราย
ได้ท่ี 4,201 ล้านบาท และก�าไรสุทธิท่ี 635 ล้าน
บาท โดยยังไมไ่ด้รวม Synergy กับ BTS และ
การ M&A ในธุรกิจ OEM/OBM ท่ียังไมส่ามารถ
ประเมินผลบวกได้ ราคาพื้นฐานปี 2563 ปรับ
เป็น 18.50 บาท ปรับค�าแนะน�าลงเป็น "ทยอย
ซื้อ" จาก "ซื้อ" 

          สยาม ติยานนท์
          นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลัก
ทรัพย์#17970 
          โทร: 66 2 635 1700 #483 

          PhillipResearch 
          PhillipCapitalTH 
          www.poems.in.th 
          02 635 1700 ต่อ 486 
          
          โดย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ประจ�าวันท่ี 6 ก.ย. 2562



บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : KTB แนะน�ำถือ รำคำเป้ำหมำย 19.80 บำท/หุ้น

KC ขายท่ีดินโครงการเคซี พาร์ควิลล์ 
(บางนา-เทพารักษ์) โซนบี 146 ล้าน
บาท น�าไปช�าระหนี้ KTB 103.4 ล้าน
บาท จากภาระหนี้+ดอกเบี้ยท้ังหมด 
130 ล้านบาท เท่ากับว่าได้ปลดภาระ
หนี้ของบริษัทลงได้สว่นหนึ่ง  

          

เป็นขา่วบวกเล็กๆกับ KTB ท่ีได้รับการ
ช�าระคืนหนี้จาก KC ซึ่ง ณ สิ้นปี 60 
บริษัทมีหนี้สินรวม 669 ล้านบาท และ
มีสว่นของผู้ถือหุ้น 546 ล้านบาท 

          

แนวโน้มผลประกอบการ 3Q62 ของ 
KTB...มีโอกาสอ่อนลง YoY และ QoQ 
ธนาคารจะได้รับเงินจากการขายทอด
ตลาดหลักประกัน AQ 1.2 พันล้าน
บาท (ก่อนภาษี) อยา่งไรก็ตาม มีภาระ
เรื่องการต้ังส�ารองค่าเผื่อฯ, ค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนระบบดิจิตอล และการต้ัง
ส�ารอง Employee benefit ราว 2 พัน
ล้านบาท 

ท�าให้ก�าไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายงวด 
3Q62 มีโอกาสอ่อนลงท้ัง YoY ส�าหรับ
รายได้จากการขายสินทรัพย์ช�าระ
หนี้ของ AQ สว่นท่ีเหลืออีก 3.8 พัน
ล้านบาทยังไมแ่นน่อนว่าจะเข้ามาใน
ไตรมาสใด

          

ฝ่ายวิจัยฯ DBS แนะน�าถือ ให้ราคาพื้น
ฐาน 19.80 บาท ท้ังนี้ก�าไรจากการ
ด�าเนินงานปกติยังถูกท้าทายจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว โครงการลงทุนภาค
รัฐล่าช้า การต้ังส�ารองค่าเผื่อฯท่ียังคง
สูง และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ
ไอที  

          

วิเคราะหท์างเทคนิค KTB :  ระยะสั้น
ราคาหุน้มสีทิธิรบีาวด์หลังจากอ่อน
ตัวต่อเน่ือง (-15% ใน 1 เดือนครึง่ที่
ผา่นมา) การซื้อใหม่เน้นตามด้วยค่า
บวกของราคาหุน้ ค่าลบไม่เล่น แนว
ต้านระยะสั้น 17.50-17.80, 18 บาท 
การอ่อนตัวต�ากว่า 17 บาท มแีนวรบั
เก็งก�าไร 16.50, 16.00+/- บาท 

 นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ 
แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.
com

โดย บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 6 ก.ย. 
2562



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : DRT แนะน�ำซื้อ รำคำเป้ำหมำย 7.30 บำท/หุ้น

ประเด็นการลงทนุ 
          
ผลประกอบการ DRT ครึ่งปีแรกเติบโต
โดดเด่น ยอดขายโต 10% และ ก�าไร
ปกติโต 16%  เดือน ก.ค. - ส.ค. 2562 
ยังมีทิศทางท่ีโตต่อเนื่อง ท�าให้แนว
โน้มปีนี้จะโตมากกว่าเป้าท่ีผู้บริหารต้ัง
ไว้ 5%  

เราประเมินยอดขายในปีนี้เท่ากับ 
4,731 ล้านบาท เติบโต 7.5% และ 
คาดจะมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 516 ล้าน
บาท เติบโต 22%  DRT เป็นหุ้นปันผล
เด่น  เราประเมินจะจ่ายปันผลก�าไร
ปีนี้เท่ากับ 0.40 บาท  คิดเป็นอัตรา
เงินปันผลตอบแทน 6.3% เราคง
แนะน�า ซื้อ ลงทุน รับปันผล ประเมิน
ราคา 7.30 บาท          

คงเป้าหมายเติบโตมากกว่า 5%
          
DRT ได้จัดงานบริษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุนเมื่อวาน (5 ก.ย.) ผู้บริหารคง
ต้ังเป้าหมายยอดขายในปีนี้จะเติบโต
มากกว่า 5%  โดยจะกระจายสินค้า
ตามชอ่งทางต่างๆ เพิ่มความหลาก
หลายของสินค้า ภายใต้แนวคิด "สวย
ครบเสรจ็ ตราเพชรท้ังหลัง"  และ 
เพิ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่ม และ รักษา
ระดับอัตราก�าไรขั้นต้น 25-27%  

ด้านสินค้าคอนกรีตมวลเบาซึ่งก่อน
หน้านี้เป็นภาระมีผลการด�าเนินงานท่ี
ขาดทุนประมาณ 30-40 ล้านบาท ในปี 
2561  ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ท้ัง
ปริมาณขาย และ ราคาขายท่ีปรับเพิ่ม
ขึ้น และสามารถพลิกมามีก�าไร จะชว่ย
หนุนผลประกอบการของ DRT ในปี 
2562  ส�าหรับแผนการขยายก�าลัง
การผลิต NT11 อีก 55,000 ตัน จาก
ปัจจุบัน DRT มีก�าลังการผลิต 1.1 ล้าน
ตัน   ใช้เงินลงทุน 400 ล้านบาท จะ
ชว่ยเพิ่มรายได้มากกว่า 300 ล้านบาท
ต่อปี  ปัจจุบันมีความคืบหน้าจะเสร็จ
ในไตรมาส 4Q63   

แนวโน้มครึง่ปีหลังจะเติบโตต่อเน่ือง 
         
 ยอดขายของ DRT ในเดือน ก.ค. - 
ส.ค. 2562 มีการเติบโตได้ดีต่อเนื่อง
ตามเป้าท่ีต้ังไว้ และ มีการใช้ก�าลัง
การผลิตในระดับสูงต่อเนื่องจากครึ่ง
ปีแรก  ท�าให้  ปี 2562 มีแนวโน้มจะ
เติบโตมากกว่าผู้บริหาร DRT ต้ังไว้
เท่ากับ 5% ประมาณการของเรายัง
อนุรักษ์นิยมประเมินยอดขายในปีนี้
เท่ากับ 4,731 ล้านบาท เติบโต 7.5% 
และ คาดจะมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 516 
ล้านบาท เติบโต 22%  ถ้าหากหักก�าไร
จากการขายท่ีดินหลังภาษี 46 ล้าน
บาทออก จะมีก�าไรปกติ 470 ล้านบาท 

เติบโต 11%  

หุน้ปันผลเด่น คงแนะน�า ซื้อลงทนุรบั
ปันผล 
          
DRT มีกระแสเงินสูง ท�าให้มีการจ่าย
ปันผลสูง  ได้จ่ายปันผลก�าไรครึ่งปี
แรก 0.20 บาท และ ก�าไรปี 2562 คาด
จะจ่ายรวม 0.40 บาท คิดเป็นอัตรา
เงินปันผลตอบแทน 6.7%  เราแนะน�า 
ซื้อ ลงทุนรับปันผล  เราประเมินราคา
เป้าหมาย 12 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 
7.30 บาท บนฐาน P/E 13.5 เท่า 
(Forward PE +1SD = 13.5x)

ความเสีย่ง : ต้นทนุวัตถดิุบและ
พลังงาน , ประเด็นเรื่องใยหนิจะหา้ม
ในอนาคต 

          Surachai Pramualcharoenkit
          surachai.p@maybank-ke.
co.th
          (66) 2658 6300 ext 1470

  โดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ประจ�าวันท่ี 
6 ก.ย. 2562



บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BEM แนะน�ำซื้อ รำคำเป้ำหมำย 11.80 บำท/หุ้น 

ทีป่ระชุมสภาผูแ้ทนราษฎร (5 ก.ย.62) มมีติเหน็
ด้วยกับการขยายสมัปทานทางด่วนใหกั้บ BEM เพื่อ
เป็นการยุติข้อพิพาทท้ังหมดระหว่างการทางพิเศษ
แหง่ประเทศไทย (กทพ.) กับบมจ.ทางด่วนและ
รถไฟฟ้า (BEM) ด้วยคะแนนเสยีง 412 ต่อ 25 งดออก
เสยีง 20 หลังจากนีจ้ะเสนอรายงานวิสามัญฯให ้ครม.
พิจารณาต่อไป
          
ความเหน็เชิงกลยุทธ์ DBS : นับเป็นข่าวบวกกับ BEM 
ท้ังนี้เราคาดว่ามีโอกาสสูงท่ีครม.จะอนุมัติให้ขยายอายุ
สัมปทานทางด่วนเชน่กัน 

ซึ่งตามสมมติฐานในการวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัยฯ DBS 
พบว่า ถ้าบริษัทได้ต่ออายุสัมปทานทางด่วน 30 ปี 
(สัมปทานจะหมดเดือนก.พ.63) และคงสว่นแบง่ราย
ได้ระหว่างกทพ.กับ BEM ท่ี 60 : 40 เท่ากับสัมปทาน

เดิม รวมท้ัง BEM จะต้องลงทุนค่าก่อสร้างทางด่วนชั้น
บนชว่งประชาชื่น-อโศก 17 กม.เพื่อให้มีผิวจราจรเพิ่ม
มูลค่าเงินลงทุน 3.15 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 
4 ปี พบว่ามูลค่าหุ้น BEM จะเพิ่ม 2.20 บาท/หุ้น เป็น 
11.80 บาท/หุ้น 
          
วิเคราะห์ทางเทคนิค BEM : การซื้อเก็งก�าไรรอบใหม่
เน้น Follow buy ค่าบวกของราคาหุ้น แนวต้านระยะสั้น 
11.80 - 12.00 บาท การอ่อนตัวต�าว่า 11 บาทดูไมค่่อย
ดี เพราะมีโอกาสลงมายัง 10.50 บาทหรือต�ากว่าได้ 

  นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : 
arparporns@th.dbs.com

 โดย บจ.หลักทรพัย ์ดบีเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) 
ประจ�าวันที ่6 ก.ย. 2562



บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส  : ADVANC  แนะน�ำ "ซื้อ" 
รำคำเป้ำหมำย 226 บำท/หุ้น 

ADVANC ท�าสัญญาระงับข้อ
พิพาทกับบมจ.ทีโอที (TOT) เก่ียว
กับเสาโทรคมนาคม มีผลให้เสา
โทรคมนาคมตามข้อพิพาทเป็น
กรรมสิทธิ์ของ TOT และบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ�ากัด (AWN) บริษัทยอ่ย ตกลงใช้
บริการเสาโทรคมนาคมจาก TOT 
และทีโอทีตกลงใช้บริการพื้นท่ี
และบริการบ�ารุงรักษาจาก AWN 
เป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มต้ังแต่
เดือนม.ค.62 เป็นต้นไป ประมาณ
การเบื้องต้นมูลค่ารวมสุทธิ
ตลอดอายุสัญญา 10 ปี ประมาณ 
28,000 ล้านบาท
          
ความเห็นฝ่ายวิจัยฯ DBS : เป็น

บวกระยะสั้นกับ ADVANC ซึ่งจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ปีละ 800 
ล้านบาทเป็นเวลา 10 ปี เมื่อเทียบ
กับค่าเชา่ท่ีต้องจ่าย TOT เดือน
ละ 300 ล้านบาทในก่อนหน้า และ
สว่นประหยัดนี้คิดเป็นมูลค่าหุ้น
หลังภาษีเท่ากับ 1.5 บาท/หุ้น 
ADVANC 

นอกจากนั้นบริษัทอาจจะมีการ 
Reverse ค่าเชา่ท่ีสูงกว่าสัญญาท่ี
จ่ายไปแล้วในชว่ง 1H62 กลับมา
เป็นรายได้ใน 3Q62 เรายังคงชอบ 
ADVANC โดยขณะนี้อยูร่ะหว่าง
การปรับปรุง (Review) ประมาณ
การก�าไรและราคาพื้นฐานไปอิง
กับ Valuation ปี 63

          
 วิเคราะห์ทางเทคนิค ADVANC 
:  การซื้อใหมเ่น้นเมื่อราคาหุ้นอยู่
เหนือ 230 บาท แนวต้านระยะสั้น 
245-250 บาท การอ่อนตัวต�ากว่า 
230 บาทมีแนวรับเก็งก�าไร 220, 
210-200 บาท  

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภา
ภรณ์ แสวงพรรค & Thailand 
Research : arparporns@th.dbs.
com

 โดย บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเค
อร์ส (ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 6 
ก.ย. 2562



บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส :  LPN แนะน�ำ "Fully Valued"
รำคำเป้ำหมำย 6 บำท/หุ้น

ยงัไม่มคีวามคืบหน้าในเรื่องอัตราการขายนัก 
ในช่วง 2 เดือนแรกของ 3Q62 เพราะเปิดขาย
โครงการใหม่น้อย มแีนวราบเพยีง 1 โครงการ 
อกีท้ังการผอ่นคลายเกณฑ์ LTV เรื่องการซื้อบา้น
ผูกู้้รว่ม 

บริษัทเห็นว่าได้ประโยชน์น้อย เราเห็นว่ามีโอกาส
ท่ีจะเล่ือนการเปิดขายโครงการใหมอี่ก จากก่อน
หน้าท่ีปรับลดเหลือ 13 พันล้านบาท เทียบเดิมคือ 
20 พันล้านบาท
          
ยอดขายรอโอน (Backlog) ปี 62 อยูใ่นเกณฑ์สูง 

แต่ปี 63 กลับน้อย ณ สิ้น 2Q62 เป็น 7.6 พันล้าน
บาท หากเทียบสัดสว่นการรับประกันรายได้ปีนี้
และปี 63 เป็น 86% และ 24% ตามล�าดับ
          
คาดผลการด�าเนินงาน 3Q62 จะออกมาอ่อน แต่
กลับมาดีขึ้นมากใน 4Q62 เนื่องจาก 4Q62 คาด
ว่าจะมีการเริ่มโอนคอนโดถึง 5 โครงการ แต่ก็ยัง
มีความเสี่ยง (downside) ท่ีจะโอนได้น้อยกว่า
ประมาณการ เนื่องจากเป็นการโอนชว่งปลายปี 
อาจจะมีบางโครงการล่าช้าไปปี 63
          
คงค�าแนะน�าในเชิงลบคือ เต็มมูลค่า (Fully 
Valued) ราคาพื้นฐานก�าหนดไว้เป็น 6.00 บาท 
ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 62 ท่ี 6.5 เท่า ราคาปิดมี
สว่นลดได้อีก 2% 

บริษัทมีโอกาสท่ีจะเปิดขายโครงการใหม ่ยอดขาย 
และยอดโอนต�ากว่าคาด เพราะสภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ�านวย และอาจจะเป็น sentiment ด้านลบใน
อนาคตได้

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / ธนินี  
สถิรเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com

โดย บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 6 ก.ย. 2562



บล.เคทีบี (ประเทศไทย) :  GLOBAL แนะน�ำซื้อ  รำคำเป้ำหมำย 19 บำท/หุ้น

เรายังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" GLOBAL และ
ราคาเป้าหมายท่ี 19.00 บาท อิง PER ปี 
2019E ท่ี 35 เท่า (+0.5SD above 5-yr. 
average PER) หาก rollover ไปปีหน้า 
ราคาเป้าหมายจะคิดเป็นท่ี 2020E 5-yr.
average PER (ต�ากว่าหุ้น COMMERCE 
อ่ืนทีซื้อขายอยุป่ระมาณ 0.25SD-
0.5SD) จากการสอบถามผู้บริหารเก่ียว
กับสถานการณ์น�าท่วมจากพายุโซนร้อน 
เรายังไมม่ีการปรับประมาณการก�าไร
จากน�าท่วมเนื่องจากคาดว่าผลกระทบ
จ�ากัดและเป็นเพียงระยะสั้น 

โดยเราคงประมาณก�าไรสุทธิปี 2019E 
เติบโต +13% YoY อยูท่ี่ 2.26 พันล้าน
บาท (อัตราการเติบโตต่อหุ้น +8%YoY 
เนื่องจากมีการเพิ่มทุน) ท้ังนี้คาดว่า 
GLOBAL จะขยายสาขาประมาณ 5 
แหง่ในปีนี้ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 4% 
ใน 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมาจากการคาด
ว่า GLOBAL จะได้รับประโยชน์จาก
การปรับปรุงบ้านหลังน�าท่วม  อีกท้ัง 
GLOBAL มีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
การสนับสนุนจากภาครัฐในการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจ และจะเริ่มขยายสาขาได้
อีก 5 แหง่ใน 2H19E และอีก 6-7 แหง่
ในปี 2020E หลังจากท่ีใน 1H19 นั้นไมม่ี
การขยายสาขาเลย ปัจจุบันราคาหุ้น 
GLOBAL ซื้อขายกันอยูท่ี่ระดับ 31x ต�า
กว่าค่าเฉล่ียกลุ่ม Commerce ท่ี 35x 

Event: Company update
          
คาดพายุโซนร้อนสง่ผลกระทบในวง
จ�ากัด ในชว่งสัปดาห์ท่ีผา่นมาจนถึง
ปัจจุบัน มีพายุท่ีสง่ผลกระทบต่อสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทยจ�านวนถึง 
2 ลูก คือ พายุโซนร้อนโพดุล (Podul) 
และพายุคาจิกิ (Kajiki) จากสถานการณ์
ฝนท่ีตกอยา่งต่อเนื่องจากอิทธิพลของ
พายุท้ัง 2 ลูกดังกล่าว ท�าให้พื้นท่ีในภาค
กลางตอนบนและอีสานเกิดน�าท่วม แต่
มองว่าจะเป็นน�าไหลหลากไมไ่ด้ท่วมขัง
นาน อยา่งไรก็ตาม จากการสอบถาม
บริษัท ผลกระทบจ�ากัดอยูบ่ริเวณรอบ
นอกไมก่ระทบตัวอาคารของสาขา คาด
ว่าสถานการณ์น�าท่วมจะสง่ผลระยะสั้น
อาจจะท�าให้ลูกค้าเกิดความไมส่ะดวก
บ้างในการเดินทางมาซื้อสินค้า อยา่งไร
ก็ตาม มองว่า GLOBAL จะได้ประโยชน์
บางสว่นจากการซอ่มแซมบ้านเรือนหลัง
น�าท่วม  

คงก�าไรสุทธิปี 2019E  เราไมม่ีการปรับ
ประมาณการก�าไรจากภาวะน�าท่วม
เนื่องจากคาดว่าผลกระทบจ�ากัดและ
เป็นเพียงระยะสั้น โดยเราคงประมาณ
ก�าไรสุทธิปี 2019E เติบโต +13% YoY 
อยูท่ี่ 2.26 พันล้านบาท (อัตราการ
เติบโตต่อหุ้น +8%YoY เนื่องจากมีการ
เพิ่มทุน) โดยคาดว่า SSSG จะเติบโตได้
ประมาณ 5% ในปี 2019E และจะมีการ
ขยายสาขาประมาณ 5 แหง่ในปีนี้ โดย
มีแผนจะเปิดสาขาท่ีสตูลและภูเก็ตใน
เดือนกันยายน, 

และคาดว่าจะมีการเปิดสาขาในภาค
เหนือ 1 แหง่และอีสาน 2 แหง่ในชว่ง
เดือนตุลาคม ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีสาขา
เป็นจ�านวน 66 สาขาในปีนี้เพิ่มจาก
ปี 2018 ท่ีมี 61 สาขา ขณะท่ีคาดจะ
รับรู้รายได้ท้ังปีจากสาขาในกัมพูชา ท่ี

เปิดในปลายปี 2018 เรามองว่า ใน 
3Q19E ผลประกอบการอาจจะอ่อนตัว
ลงจากการเข้าสูช่ว่งหน้าฝน ท�าให้งาน
ซอ่มแซมบ้านและจ�าหนา่ยวัสดุก่อสร้าง
ลดลง แต่จะมีแนวโน้มดีขึ้นใน 4Q19E 
ตามฤดูกาล ท้ังนี้มาตรการสนับสนุน
ชว่ยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐ
และการพักหนี้เกษตรกรจะชว่ยกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างจังหวัดซึ่งเป็นฐานลูกค้า
ของ GLOBALใน 2H19E   

Valuation/Catalyst/Risk
          
ราคาเป้าหมายท่ี 19.00 บาท อิง DCF 
(WACC 7%,TG 3%) คิดเป็น PER ปี 
2019E ท่ี 35x (+0.5SD above 5-yr. 
average PER) หาก rollover ไปปีหน้า 
ราคาเป้าหมายจะคิดเป็นท่ี 2020E 5-yr.
average PER (ต�ากว่าหุ้น COMMERCE 
อ่ืนทีซื้อขายอยุป่ระมาณ 0.25SD-
0.5SD) ปัจจุบันราคาหุ้น GLOBAL ซื้อ
ขายกันอยูท่ี่ระดับ 31x ต�ากว่าค่าเฉล่ีย
กลุ่ม Commerce ท่ี 35x ท้ังนี้การออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
จะเป็น key catalyst ต่อราคาหุ้น ขณะ
ท่ีปัจจัยเสียงมีโอกาสเกิดจากความล่าช้า
จากการเปิดสาขาใหมไ่มเ่ป็นไปตามแผน
และภาวะภูมิอากาศ

  Analyst: Athipu  Visavaveja (Reg. 
no.002546)

          โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ประจ�าวันท่ี 6 ก.ย. 2562



บล.โกลเบล็ก :  AU แนะน�ำซื้อเม่ืออ่อนตัว รำคำเป้ำหมำย 12.90 บำท/หุ้น

รายงานก�าไร 2Q62 เท่ากับ 63 ลบ. โต
ก้าวกระโดด +117%YoY: ผลการด�าเนิน
งานเติบโตตามการขยายสาขาสู ่38 สาขา 
เทยีบกับ 2Q61 และ 1Q62 ซึง่มสีาขา
เท่ากับ 30 สาขา และ 36 สาขา ตามล�าดับ 
แม้ %GPM จะอ่อนตัวลงสู ่64.4% จากปี
ก่อนอยูท่ีร่ะดับ 67% 

เนื่องจากราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น แต่ถูกชดเชย
ด้วย สัดสว่นค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้ (%SG&A) ปรับตัวลงมา
ท่ีระดับ 40% จากปีก่อนอยูท่ี่ระดับ 51% 
จากการเข้าสูช่ว่ง Economies of Scale 

นอกจากนี้ ยอดขายต่อสาขาเดิมในงวด 
2Q62 ยังเติบโตกว่า 16.4%YoY ถูกหนุน
จากยอดขายผา่น Line man และ Grab 
(สัดสว่นรายได้ Take-away ใน 2Q62 
เท่ากับ 29% เทียบกับต้นปีอยูท่ี่ระดับ 
10%) สง่ผลให้ 1H62 มีก�าไร เท่ากับ 
123 ลบ. +105%YoY คิดเป็น 47% ของ
ประมาณการก�าไรท้ังปีท่ี 259 ลบ.
          
ปรบัเพิ่มประมาณการก�าไรปี 62 สู ่259 
ลบ. (เพิ่มขึน้ 32%) +75%YoY: เราคาด
ว่าแนวโน้ม 2H62 จะเติบโตต่อเน่ือง 
โดยบรษัิทมแีผนเปิดสาขาเพิ่มอกี 2-3 
สาขา ได้แก่ พัทยา ภเูก็ต และกทม.(ราช
ประสงค์) จังหวัดละ 1 สาขา อกีท้ังบรษัิท
ยงัมแีผนกระจายกลุ่มลกูค้ามากขึน้ โดย
การเพิ่มสาขาแบบ Pop-up stores (รา้น
ค้าขนาดเล็ก ไม่ได้จัดต้ังถาวร) ซึง่ได้
กระแสตอบรบัค่อนข้างด ีมรีายได้ราว 5-6 
หลักต่อสาขาต่อวัน 

ปัจจุบันมีการต้ังสาขาอยูท่ี่ MRT-
สวนจตุจักร และ MRT-เพชรบุรี นอกจาก
นี้ คาดว่า 3Q62 ผลประกอบการยังคง
เติบโตได้ แม้เข้าสูช่ว่งฤดูฝนจากยอดซื้อ
สินค้ากลับบ้าน (Take-Away) ของ Grab 
และ Line Man ท่ีโตแรง ขณะท่ี ทิศทาง
ของ %GPM ยังเติบโตดีขึ้นตามยอดของ 
Take-away และสาขา Pop-up stores ท่ี

มีมาร์จ้ินดีกว่ารายได้ประเภทอ่ืนๆ โดยเรา
ปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 62 สู ่259 
ลบ. (เพิ่มขึ้น 32%) +75%YoY หลังจากท่ี
ก�าไร 1H62 เท่ากับ 67% ของประมาณการ
ก�าไรเดิม นอกจากนี้ เรายังปรับสมมติฐาน 
%SG&A ลงมาท่ีระดับ 40% จากเดิมอยูท่ี่
ระดับ 44% ประกอบกับปรับเพิ่ม SSSG มา
ท่ีระดับ 10% จากเดิมอยูท่ี่ระดับ 5% 
          
สาขาท่ีฮ่องกงจะเป็นสาขาแรกในต่าง
ประเทศในรูปแบบของแฟรนไชส์: ภาย
หลังผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เตรียมประกาศการถอนรา่งกฎหมายสง่ตัว
ผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีน ท�าให้
สถานการณ์ความรุนแรงเริ่มคล่ีคลายลง 
จึงเชื่อว่าก�าหนดการเปิดสาขาแรกยังคง
เป็นไปตามเดิม คือ ชว่งก่อนวันคริสต์มาส 
(4Q62) 

ขณะท่ี บริษัทจะมีรายได้จากการขายแฟรน
ไชส์จาก 3 สว่น คือ 

1) Initial Fee 

2) Royalty Fee 

3) ซื้อวัตถุดิบกับบริษัท โดยมีอายุสัญญา 
5 ปี และมีระบุขั้นต�าในการขยายสาขาไม่
น้อยกว่า 5 แหง่ ท้ังนี้ รายได้จากแฟรนไชส์
จะเป็นอัพไซต์ของประมาณการก�าไรปี 62
          

ปรบัเพิ่มราคาเหมาะสมสู ่12.90 บาท 
(จากเดิม 9.20 บาท) แต่ยงัคงค�าแนะน�า 
"ซื้อเมื่ออ่อนตัว": เราปรบัเพิ่มราคาเหมาะ
สมสู ่12.90 บาท (จากเดิม 9.20 บาท) 
เพื่อสะท้อนผลการด�าเนินงานทีเ่ติบโต
แข็งแกรง่ โดยประเมินราคาเหมาะสมด้วย
วิธ ีDCF โดยใช้  WACC เท่ากับ 9% และ 
Terminal Growth เท่ากับ 5.5% ค�านวณ
ได้ราคาเหมาะสม 12.90 บาท อยา่งไรก็ด ี
ราคาปัจจุบนัยงัสงูกว่าราคาเหมาะสม จึง
ยงัคงค�าแนะน�า "ซื้อเมื่ออ่อนตัว"

ความเสี่ยง
          i) ธุรกิจมีการแขง่ขันสูงและรุนแรง  
          ii) ธุรกิจแฟรนไชส์ไมป่ระสบความ
ส�าเร็จ 
iii) ผลิตภัณฑ์ใหมไ่มป่ระสบความส�าเร็จ

          Analys  Wilasinee 
Boonmasungsong
  02 672 5937
wilasinee@globlex.co.th

Assistant analyst  Salakbun 
Wongakaradeth
 
โดย บจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก ประจ�าวันท่ี 
6 ก.ย. 2562



บล.เคจีไอ :  SAPPE   แนะน�ำ "Outperform" รำคำเป้ำหมำย 29.50 บำท/หุ้น 

แม้สภาวะตลาดจะยากล�าบากท้ังกับ
ธุรกิจในประเทศและการสง่ออกใน
ชว่ง 12 เดือนท่ีผา่นมา แต่ SAPPE ก็
ยังประคองตัวได้ดี โดยอาศัยกลยุทธ์
การตลาดท่ีมีความยืดหยุน่ ปรับเปล่ียน
เร็ว อยา่งเชน่การขยายตลาดสง่ออก
ใหม่ๆ  เพื่อทดแทนยอดสง่ออกท่ี
ชะลอตัวลงในตลาดเดิม หรือการผนึก
พันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญร่ะดับโลก
ในการออกสินค้าใหม ่และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต แต่อยา่งไร
ก็ตาม เราคาดว่าก�าไรจะชะลอตัวใน 
2H62 เนื่องจากปัจจัยฤดูกาล ในขณะท่ี
คาดว่าก�าไรปี 2562/63 จะยังโตได้ถึง 
20%/13% เราประเมินราคาเป้าหมาย
ของ SAPPE ไว้ท่ี 29.50 บาทโดยอิงจาก 
P/E  ปี 2562/63 ท่ี 20x และแนะน�าให้
ซื้อ

กลับมาเป็นผู้น�าตลาดด้วยสินค้าใหม่ๆ   

Event
          อัพเดตแนวโน้มธุรกิจ 

lmpact

ยังคงสามารถขยายธุรกิจได้แม้ในสภาวะ
ท่ียากล�าบาก 
          
ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งขึ้น ในขณะท่ี
การบริโภคในประเทศลดลง และธุรกิจ
ในจีน และตะวันออกกลาง (MD) ก็หดตัว
ลงถึง >40% แต่บริษัทก็ยังสามารถท�า
ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ถึง 10% (ยอดขายใน
ประเทศ +50%, ยอดสง่ออก -13%) และ
ท�าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นได้ถึง 7% ใน 1H62 
เนื่องจากมีการออกสินค้าใหม ่(B'lue) 
ในประเทศ และยอดสง่ออกท่ีแข็งแกรง่
ไปยังเกาหลีใต้ ท้ังนี้ B'lue ประสบความ
ส�าเร็จอยา่งสูงในการวางตลาดโดยมียอด
ขายสูงถึง 100 ล้านบาทในชว่งสามเดือน
ใน 2Q62 และสร้างอุปสงค์ส�าหรับสินค้า

เครื่องด่ืมกลุ่มใหมข่ึ้นมา แต่อยา่งไร
ก็ตาม เราคาดว่ายอดขายในประเทศจะ
ลดลงใน 2H62 จากปัจจัยฤดูกาล 

ตลาดสง่ออกทีเ่กาหลใีต้โตโดดเด่น 
          
เพื่อชดเชยธุรกิจท่ีหดตัวในตลาดจีน และ 
MD SAPPE จึงได้พยายามเพิ่มการสง่
ออกไปยังเกาหลีใต้ในชว่งปี 2561- 1H62 
ซึ่งท�าให้ยอดสง่ออกไปเกาหลีใต้คิดเป็น
ประมาณ 12-13% ของรายได้ และเกือบ
จะชดเชยยอดขายในจีนท่ีลดลงได้ ท้ังนี้ 
สินค้า "Mogu" ได้รับความนิยมอยา่งสูง 
ท�าให้ "Lotte" (ผู้น�าด้านการผลิตสินค้า
ผู้บริโภคในเกาหลีใต้) ขอซื้อแบรนด์และ
สินค้าเพื่อน�าไปต่อยอดท�าเป็น Mogu 
Ice Cream และท�าให้ SAPPE ได้ค่าธร
รมเนียมแฟรนไชต์อีกประมาณ 20 ล้าน
บาทด้วย ถึงแม้ว่ารายได้จากค่าแฟรน
ไชต์จะยังต�าอยู ่แต่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการริเริ่ม/นวัตกรรมใหม่ๆ  ส�าหรับ 
SAPPE ในการท่ีจะเพิ่มประเภทสินค้า
ใหมใ่นตลาดเกาหลี และตลาดอ่ืนๆ อีกใน
อนาคต 

การสง่ออกไปยังตะวันออกกลางและ
ฟิลิปปินส์ก�าลังฟื้ นตัวขึ้นใน 2H62 
          
นอกจากยอดสง่ออกไปเกาหลีใต้ท่ี
แข็งแกรง่แล้ว ยอดสง่ออกไปยังตลาดอ่ืน 
ๆ (โดยเฉพาะอินโดนีเซียตอนกลาง และ
ฟิลิปปินส์)  ต่างก็ชะลอตัวลงเนื่องจากค่า
เงินบาทแข็งขึ้น ซึ่งฉุดให้รายได้จากการ
สง่ออกท้ังหมดลดลง 10% YoY ใน 1H62 
ท้ังนี้ การท่ีบริษัทพยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน
วัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสินค้าในปัจจุบัน
จึงแขง่ขันได้ดีขึ้นและกลับมาเริ่มสง่ออก
ในตลาดนี้ได้อีกใน 2H62 ซึ่งการฟื้ นตัว
ของตลาดเหล่านี้จะชว่ยหนุนให้รายได้
จากการสง่ออกในปีนี้ทรงตัวจากปีก่อน 
(จากท่ีลดลงมากกว่า 10% ในชว่งครึ่งปี

แรก)  

การผนึกพันธมิตรกับ Danone จะชว่ย
หนุนธุรกิจในประเทศ
          
"Blue" เป็นหน่ึงในสนิค้าใหม่ทีอ่ยูภ่าย
ใต้ Danone ซึง่ SAPPE และ Danone 
ท�างานรว่มกันมาหลังจากทีผ่นึก
พันธมิตรกันเมื่อต้นปี 2562 เรามองว่า
สนิค้าใหม่ในแผนธุรกิจทีร่อเปิดตัวอยู่
อกีหลายตัวจะท�าให ้SAPPE สามารถ
ขยายธุรกิจในประเทศได้ โดยเราคาด
ว่ายอดขายในประเทศจะเพิ่มขึน้อกี
ปีละ 150 ล้านบาท หรอื +13% ในปี 
2562-64 ในขณะทีค่าดว่าการเติบโต
ของสง่ออกจะคงทีอ่ยูท่ี ่10% เราคาด
ว่า All-Coco จะท�าก�าไรใหบ้รษัิทไม่
มากนักโดยคิดเป็นแค่ 2.5%/4% ในปี 
2562/63 เท่าน้ัน เราประเมินราคาเป้า
หมายของ SAPPE ไว้ที ่29.50 บาทโดย
อิงจาก P/E  ปี 2562/63 ที ่20x และ
แนะน�าใหซ้ื้อ 

Risks
          ยอดขายสินค้าใหมต่�า, อุปสงค์ใน
ประเทศอ่อนแอ, เงินบาทแข็งค่าขึ้น, สง่
ออกไมเ่ป็นไปตามเป้า
 
          Chalie Kueyen
          66.2658.8888 Ext.8851
          chaliek@kgi.co.th
          
 โดย บมจ.หลักทรัพย์ เค
จีไอ(ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 6 ก.ย. 
2562



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SINGER  แนะน�ำซื้อ รำคำเป้ำหมำย 10.40 บำท

SINGER : 3Q62 จะเป็นไตรมาสแรกทีเ่หน็พอรต์ C4C กลับมาโตหลังเพิ่มทนุ

 

ชว่ง 1Q-2Q62 ได้พิสูจน์ความสามารถการท�าก�าไร และระบบหลังบ้านของธุรกิจ Hire purchase จาก NPL 22.9% ท่ีเริ่ม
ทรงตัวได้ QoQ ..เราคาดต้ังแต่ 3Q62 ธุรกิจใหม ่(Car 4 Cash) จะเริ่มมีบทบาทหลังได้รับเงินจากเพิ่มทุน(RO)และออกหุ้น
กู้ในเดือนก.ค. ราว 2 พันลบ. โดยปล่อยให้กับลูกค้าเดิม-ใหมต่ามแผนการขยายศูนย์จาก 15 เป็น 28 แหง่ท่ัวประเทศตาม
เป้า +150-200 ลบ./ด. ท�าให้รายได้ดอกเบี้ยรับเรง่ตัวชดเชยใน 3Q62 ท่ีเป็นชว่ง low season ของธุรกิจ HP ท�าให้แนว
โน้มก�าไรสุทธิใกล้เคียง QoQ,+15-20%YoY และภาพนี้จะชัดเจนขึ้นใน 4Q62 คาดสิ้นปีนี้ท้ังพอร์ต C4C และสินเชื่อรวม 
2,000/4,000 ลบ. +67/+25%YoY 

ม ีUpside risk บน Yield ของพอรต์ C4C ทีจ่ะปรบัขึน้ได้ใน 4Q62-2563 

   

ปัจจุบันบริษัทรอการอนุมัติใบอนุญาตสินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ (Auto title loan) จากธปท. หลังสง่เอกสารครบหมด
แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในก.ย.62 การอนุมัติช้า-เร็วจะไมก่ระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของพอร์ต C4C แต่หลังได้
มาจะท�าให้เพดานดอกเบี้ยขยายได้ถึง 28% (vs ปัจจุบัน 15%) ซึ่งบริษัทจะน�าไปใช้ส�าหรับเจาะกลุ่ม Corporate fleet ท่ี
เสี่ยงสูงขึ้นและดอกเบี้ยปรับกรณีล่าช้า ท�าให้ Loan yield เฉล่ียมีโอกาสปรับขึ้นจากปัจจุบัน 14-15% เป็น 17-18% ในปี 
2563 ซึ่งยังไมร่วมในประมาณการของเราเป็น Upside risk ข้างหน้า  

คงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.40 บาท

 

ก�าไรสุทธิ 1H62 เท่ากับ 92.5 ลบ. คิดเป็น 56% จากท่ีเราประเมินไว้ปีนี้ 167 ลบ. จะเป็นการพลิกมีก�าไรในรอบ 2 ปี
หลังปรับโครงสร้าง เราคาดเห็นพอร์ตสินเชื่อท่ีกลับมาโตหนุนโมเมนตัมก�าไรเรง่ตัว QoQ ตลอดชว่งครึ่งปีหลัง จึงเป็นไป
ได้สูงท่ีก�าไรท้ังปีจะดีกว่าคาด เราคงค�าแนะน�า ซื้อ บนราคาเป้าหมาย 10.40 บาท/หุ้น อิง P/E 25 เท่า จาก 2-Yr CAGR 
(2562F-2564F) เฉล่ีย 30% คิดเป็น PEG = 0.80 เท่า เทียบปัจจุบันท่ี 20X ถูกกว่ากลุ่มท่ีเฉล่ีย 22-25X

ความเสีย่ง :  ความเสีย่งด้านบญัชลีกูหนีเ้ช่าซื้อ , ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง , ความเสีย่งด้านกฏเกณฑ์การด�าเนิน
งานของรฐับาล , การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

          Thanatphat Suksrichavalit

          Thanatphat.S@maybank-ke.co.th

          (66) 2658 5000 ext 1401

          โดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ประจ�าวันท่ี 5 ก.ย. 2562   



บล.ทรีนีต้ี: ADVANC  แนะน�ำ ถือ รำคำเป้ำหมำย 233 บำท 

ADVANC  ท�าสญัญาระงับข้อพิพาทกับ TOT เช่าเสาโทรคมนาคม
        
ADVANC ได้เข้าท�าสัญญาระงับข้อพิพาทกับ TOT เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมตามข้อพิพาท ท่ีอยูใ่นระหว่างการ
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นอันยุติ มีผลให้เสาโทรคมนาคมตามข้อพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ TOT โดย
บริษัทยอ่ยของ ADVANC ได้ตกลงเชา่เสาโทรคมนาคมจาก TOT เป็นระยะเวลา 10 ต้ังแต่ต้นปี 2019 เป็นต้นไป โดย
ท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะช�าระค่าใช้บริการเสาโทรคมนาคม ค่าใช้บริการพื้นท่ีและค่าบริการบ�ารุงรักษา ตามจ�านวนท่ี
ใช้งานจริง โดยประมาณการเบื้องต้นมูลค่ารวมสุทธิตลอดอายุสัญญา 10 ปี ประมาณ 28,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
2,800 ล้านบาทต่อปี

ความเหน็: เป็นบวกต่อบรษัิทเล็กน้อย

การท่ีบริษัทได้มีสัญญาข้อตกลงในการเชา่เสาโทรคมนาคมระยะยาวถึง 10 ปี ได้ปิดความเสี่ยงด้านสัญญาลงไปและ
ยังท�าให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนจากค่าเชา่เสาโทรคมนาคมกับ TOT ในปัจจุบันได้บางสว่น จากเดิมท่ีบริษัท
ช�าระค่าเชา่เสาโทรคมนาคมดังกล่าวท่ี 300 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 3,600 ล้านบาทต่อปี การตกลงค่าเชา่ใหมท่�าให้
บริษัทมีค่าเชา่เสาโทรคมนาคมท่ีลดลงเป็น 233 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 2,800 ล้านบาทต่อปี ลดลงถึง 22.22% 
ท�าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนต่อปีได้ถึง 800 ล้านบาท ซึ่งสง่ผลให้เราคาดว่าบริษัทจะมีก�าไรในปี 2019 และใน
อนาคตเพิ่มมากขึ้นจากท่ีเราประมาณการไว้เล็กน้อย เป็น 31.3 หมื่นล้านบาท (+2.2% YoY) และ 33.1 หมื่นล้าน
บาท (+2% YoY) ในปี 2019 และ 2020 ตามล�าดับ สง่ผลให้ราคาเป้าหมายของเราปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 233 
บาท จากเติม 230 ล้านบาท

ปรบัค�าแนะน�าลงเป็น "ถือ"

ต้ังแต่เราเริ่มออกบทวิเคราะห์แนะน�า "ซื้อ" ADVANC ราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดกว่า 15% ซึ่งท�าให้
ราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันอยูใ่นระดับท่ีค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทอยูใ่นระดับท่ีสูงท่ีสุดใน
รอบ 4 ปี เรามองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเริ่มมี Upside จ�ากัด นอกจากนี้ P/E ของบริษัทเองก็อยูใ่นระดับสูงท่ี 22 
เท่า (+3SD ของค่าเฉล่ีย P/E ย้อนหลัง 3 ปี) เรายอมรับว่าบริษัทยังมีแนวโน้มการเติบโตได้ดี มีผลการด�าเนินงานท่ี
แข็งแกรง่ แต่บนราคาหุ้นในปัจจุบัน เรามองว่าอยูใ่นระดับท่ีค่อนข้างสูงแล้ว จึงแนะน�าเพียง "ถือ" ท่ีราคาเป้าหมาย
ใหม ่233 บาท

 ความเสีย่ง : การประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถีใ่นอนาคต อุตสาหกรรมมกีารแข่งขันทีรุ่นแรง

  นฤดม มุจจลินทร์กูล 
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 050890
  E-mail: naruedom@trinitythai.com
 โดย บจ. หลักทรัพย์ทรีนีต้ี ประจ�าวันท่ี 5 ก.ย. 2562



บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส :  BTS แนะน�ำซื้อ รำคำเป้ำหมำย 13.72 บำท

3 โครงการใหญ่ ลุ้นเกิดขึน้ไม่นานจากนี้

ราคาหุ้น BTS วานนี้( 4 ก.ย.62)  ปรับขึ้นโดดเด่นถึง 4.44% ปิดท่ี 14.10 บาท โดยไมม่ีสาเหตุท่ีแนช่ัด แต่นับได้
ว่า BTS เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ท่ีจะได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ ใน 3 โครงการใหญ ่ซึ่งจะทราบผลชัดเจนขึ้น
ในชว่งเดือน ก.ย.-ต.ค.62 นี้แล้วได้แก่ 1) การรว่มทุนกับ กทม.ในโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสว่นขยาย เหนือ-ใต้ 2) 
โครงการมอเตอร์เวย์ ท่ีบริษัทรว่มทุน BGSR เสนอราคาต�าสุด แต่รอลงนามในสัญญา และ 3) โครงการอู่ตะเภา 
มูลค่าถึง 2.9 แสนล้านบาท ขณะท่ีมีคู่แขง่เหลือเพียง 2 รายคือ กลุ่มกิจการรว่มค้า BBS (BTS ถือหุ้น 35%) คือ กลุ่ม
กิจการรว่มค้า Grand

การรว่มทุนกับ กทม.ในโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสว่นขยาย เหนือ-ใต้ ได้ต่ออายุเส้นปัจจุบันอีกนาน คาดว่า BTS จะ
มีการเจรจากับ กทม ภายในเดือนนี้แต่เง่ือนไขคือ ต้องรว่มรับภาระหนี้ค่าก่อสร้างสว่นต่อขยาย 2 สาย แลกเก็บค่า
โดยสารตลอดเส้นทางไมเ่กิน 65 บาท 

ตามขา่วคือ จะเสนอบอร์ดพิจารณา ก่อนไปคุยกับคณะกรรมการเจรจาฯ คาดว่าจะได้ข้อยุติภายใน ก.ย.หรือเดือนนี้ 
ประโยชน์คือกรณีขอแลกกับขยายเวลาสัมปทานเส้นปัจจุบันท่ีท�าเงินคือ เส้นสีลมและสุขุมวิทท่ีจะหมดลงใน 10 ปี
ข้างหน้าหรือปี 2572 จะขยายไปอีก 20-30 ปี เพื่อชดเชย จึงต้องติดตามรายละเอียดเง่ือนไขว่าจะเป็นอยา่งไร เรา
เชื่อว่าแม้เง่ือนไขจะไมง่่าย แต่ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถท่ีสูง จะสามารถผา่นเง่ือนไขนี้ไปได้

โครงการมอเตอร์เวย์ ท่ีบริษัทรว่มทุน BGSR เสนอราคาต�าสุด แต่รอลงนามในสัญญา ถือเป็นพัฒนาอีกขั้น ก้าวสู่
ธุรกิจสาธารณูปโภคได้ การท่ีบริษัทรว่มทุนท่ี BTS ถือหุ้น 40% คือ BGSR สามารถชนะการประมูลมอเตอร์เวย์ 2 
สาย มูลค่าสัญญา 61.1 พันล้านบาท ถือเป็นการประเดิมโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ ่ท่ีไมใ่ชธุ่รกิจเดิมคือ 
รถไฟฟ้า ในอนาคตก็จะมีมอเตอร์เวย์อีกหลายสาย ปีหน้ามีอีก 1 สายคือ นครปฐม-ชะอ�า  เราประเมินมูลค่าเพิ่มจา
กมอร์เตอร์เวย์ได้อีก 0.72 บาทต่อหุ้นในเบื้องต้น

โครงการอู่ตะเภา มูลค่าสูงถึง 2.9 แสนล้านบาท คู่แขง่มีรายเดียว รายละเอียดคือ กองทัพเรือ เป็นหนว่ยงานเจ้าของ
โครงการ เพื่อพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ และรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการ
บินของประเทศ และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีภายในพื้นท่ี EEC ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก  กลุ่มกิจการ
รว่มค้า BBS ประกอบด้วย BA ถือหุ้นอยู ่45%, BTS 35% และ STEC  20% ขณะท่ีมีคู่แขง่เพียงรายเดียวคือ กลุ่ม
กิจการรว่มค้า Grand ซึ่ง GRAND ถือหุ้น 80% AAV 10% และ CNT 10% ขณะท่ีกลุ่ม CP คอนโซเตรียมถูกตัดสิทธิ์
ประมูล หากชนะนอกจาก BTS ได้ประโยชน์ STEC ก็จะได้งานขนาดใหญอี่กด้วย 

แนะน�า ซื้อ แม้ราคาหุ้นเกินกว่าพื้นฐานท่ี 13.72 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี SOP แล้ว แต่เรายังไมไ่ด้รวมมูลค่าของ
โครงการสนามบิน อู่ตะเภา แต่ก็คาดว่าอาจจะมีการเก็งก�าไรต่อไปได้ เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ ่และมีโอกาส
ได้สูง เนื่องจากมีเหลือคู่แขง่อยูเ่พียงรายเดียว

 นักวิเคราะห&์กลยุทธ์ : สมบติั  เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com
   โดย บจ.หลักทรพัย ์ดบีเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) ประจ�าวันที ่5 ก.ย. 2562



บล.หยวนต้ำ : STEC แนะน�ำ "Trading" รำคำเป้ำหมำย 24.80 บำท/หุ้น

3 เหตุผลเราแนะน�า "เก็งก�าไร"  STEC    1) การเป็นผู้รับเหมารายใหญท่ี่มีโอกาสรับงานต่อเนื่องจากโครงการภาครัฐขนาดใหญห่ลายโครงการ 
2) งานในมือสูงกว่ากลุ่ม 9.3 หมื่นล้านบาทรองรับรายได้ต่อเนื่องในอนาคต  3)  สถานะการเงินแข็งแรงปัจจุบัน เป็น Net cash company โดยมี
ประเด็นติดตามคือการควบคุมระดับมาร์จ้ินของโครงการท่ีอยูใ่นมือให้มีความอ่อนไหวน้อยลง ปรับใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2563 อยูท่ี่ 24.80 
บาท (อ้างอิง PBV -0.5 SD ท่ี 3.16 เท่า)

ผลกระทบจากโครงการรฐัสภายงัคงอยูถึ่งปี 2563
 
ใน 2Q62 STEC มีผลประกอบการท่ีสร้างความผิดหวังจากระดับมาร์จ้ินท่ีปรับลดจากระดับปกติ 7-8% เป็น 5.1% ใน 2Q62 ซึ่งทางบริษัทให้
เหตุผลหลักในการลดลง คือการรับรู้รายได้ของโครงการรัฐสภาท่ีบันทึกเข้ามามากใน 2Q62 และการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าหมดลง โดยบริษัท
คาดว่าการรับรู้รายได้โครงการรัฐสภายังคงกดดันระดับมาร์จ้ินของบริษัทไปจนจบโครงการคือ ณ สิ้นปี 2563 โดยการบันทึกรายได้โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง-รถไฟทางคู่ ซึ่งระดับมาร์จ้ินราว 5-7% ทางานเพิ่มขึ้น สว่นงานโรงไฟฟ้าเริ่มคืบหน้าในปี 2563   

3Q62 รายได้ดแีต่มารจ้ิ์นต้องติดตาม
  
คาด  3Q62 แนวโน้มรายได้ยังคาดเห็นรายได้ระดับ 7-8 พันล้านบาท เติบโตท้ัง YoY และ QoQ จากความคืบหน้าของงานในมือระหว่างท�าคือ 
รถไฟฟ้าสายสีส้ม/ชมพู และเหลือง อยา่งไรก็ดีความคืบหน้าของโครงการรัฐสภาก็จะเพิ่มมากขึ้นเชน่กัน และยังเป็นโครงการส�าคัญท่ียังกดดัน
ระดับมาร์จ้ินของไตรมาสอยูร่ะหว่าง 5-6% ในเบื้องต้นเราคาดมาร์จ้ินท่ีลดลง ยังกดดันก�าไรปกติอาจท�าได้ทรงตัว QoQ แต่ปรับลดเมื่อเทียบกับ 
YoY เนื่องจากระดับมาร์จ้ินใน 3Q61 อยูท่ี่ระดับปกติ 7.8% (ก�าไร 2Q62 ท่ี 267 ล้านบาท/ ก�าไร 3Q62 ท่ี 382 ล้านบาท) 

มโีอกาสรบังานใหม่เพิ่ม
  
แม้ว่านับจากต้นปี-ปัจจุบัน STEC จะมีการรับงานเพียงโครงการเดียวคือ โครงการรสาทาวเวอร์ มูลค่าโครงการเพียง 1.3 พันล้านบาท โดยล่าสุด
มีงานเป็นผู้เสนอราคาต�าสุดรว่มกับพันธมิตร (BTS,GULF,RATCH) จากโครงการ O&M มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ขณะเดียวกันมีงานท่ีอยูร่ะหว่าง
เข้าประมูลรว่มกับพันธมิตร เชน่ งานสนามบินอู่ตะเภา,งานท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 และงานท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3  รวมถึงงานภาคเอกชน
ท่ีสร้างโอกาสงานในมือจากธุรกิจในกลุ่ม Commercial Building ท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างและเริ่มก่อสร้าง เชน่กลุ่ม The  Bangkok Mall/ DUSIT 
Central Park / The One Bangkok และ มีอีกหลายโครงการ วงเงินโดยรวมราว 2-3 แสนล้านบาท ชว่ยหนุนงานในมือปัจจุบันท่ีระดับ 9.3 หมื่น
ล้านบาทให้เพิ่มขึ้น 

ปรบัประมาณการก�าไรสทุธิปี 2562-2563

ปรับประมาณการก�าไร 2562 และ 2563 ลง 30% และ 25% ตามล�าดับ อยูท่ี่ 1.1 พันล้านบาท และ 1.2 พันล้านบาท ผลกระทบจากโครงการ
รัฐสภาท่ียังคงอยูแ่ละงานใหมท่ีมีมาร์จ้ินน้อยกว่าท่ีคาด เราปรับมาร์จ้ินลดลงเป็น  5.9%และ 6.2% และปรับรายได้ลง 5.9% และ 6% เป็น 
3.2 หมื่นล้านบาท และ 3.5 หมื่นล้านบาท จากงานใหมท่ี่ไมส่ามารถรับรู้รายได้ทัน โดยปรับใช้ราคาเหมาะสมปี 2563 เป็น 24.80 บาท (อ้างอิง 
PBV -0.50 SD ท่ี 3.16 เท่า) เราปรับลดค�าแนะน�า เป็น เก็งก�าไร จาก ซื้อ แม้ว่าราคาเหมาะสม เมื่อเทียบกับราคาตลาด ยังมีสว่นต่างราคา 34% 
อยา่งไรก็ดี ความอ่อนไหวของระดับมาร์จ้ินยังคงเป็นประเด็นท่ีเฝ้าระวัง 

 Wichuda Plangmanee
 Tel. +662 009 8069  
 E-Mail Wichuda.p@yuanta.co.th
  ID 018232                   
   โดย บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 5 ก.ย. 2562



บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : HMPRO  แนะน�ำถือ รำคำเป้ำหมำย 18.70 บำท 

ปรบัค�าแนะน�า  HMPRO ลงเป็น 
"ถือ" จากเดิม "ซื้อ" โดยยงัคงราคา
เป้าหมายเดิมที ่18.70 บาท อิง DCF 
(WACC = 7%, terminal growth 
= 3%) เทยีบเท่า 2020E PER ที ่
34 เท่า (+0.25SD above 5-yr. 
average PER)  HMPRO ได้เปิด
สาขาใหม่ทีมุ่กดาหาร เพื่อรองรบั
ความต้องการในอสีานตอนกลาง แต่
ประสบปัญหาน�าท่วมหลังเปิดตัวไม่
นาน   

ท้ังนีเ้รายงัไม่ปรบัประมาณการจาก
เหตกุารณ์น�าท่วม เพราะผลกระทบ
มจี�ากัดเป็นลักษณะน�าไหลหลาก
จบเรว็ มิใช่เป็นการท่วมขังเป็นเวลา
นานและมกีารซอ่มแซมบา้นบา้งแต่
คาดว่าไม่มากนัก เรายงัคงประเมิน
ก�าไรปี 2019E ที ่6.3 พันล้านบาท 
(+13% YoY) 

ขณะท่ีมองว่าใน 2H19E HMPRO จะ
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากภาค
รัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจัด
งาน expo รวมถึงได้ประโยชน์จาก
การขยายสาขา ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นถึง 
10% ใน 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมาจากการ
คาดว่า HMPRO จะได้รับประโยชน์
จากการปรับปรุงบ้านหลังน�าท่วม 
และปรับขึ้นถึง 22% 

ในชว่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท�าให้ปัจจุบัน 
หุ้น HMPRO เทรดท่ี 2020E PER ท่ีสูง
ถึง 0.25 SD ในขณะท่ีการขยายสาขา
ของบริษัทจะท�าได้ยากขึ้นในอนาคต
จากการแขง่ขันท่ีสูงจากคู่แขง่ท้ัง off 
line และ on line ราคาพืชผลเกษตร

ท่ียังกดดัน ดังนั้นเราจึงได้ปรับค�า
แนะน�าลงเป็นเพียง "ถือ" 

 เปิดตัวสาขามุกดาหารและมีโอกาส
ได้ประโยชน์ระยะยาวหลังน�าท่วม 
HMPRO ได้เปิดสาขามุกดาหารเมื่อ 1 
ก.ย.ท่ีผา่นมา เป็นรูปแบบสาขาขนาด
ใหญไ่ด้ตามแผน เพื่อรองรับความ
ต้องการท่ีเพิ่มมากขึ้นในอีสานตอน
กลาง โดยสาขาได้รับผลกระทบจาก
น�าท่วมจากพายุ โดยในชว่งสัปดาห์
ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบัน มีพายุท่ีสง่
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทยถึง 2 ลูก คือ พายุโซน
ร้อนโพดุล 

และพายุคาจิกิ จากสถานการณ์ฝนท่ี
ตกอยา่งต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุ
ท้ัง 2 ลูกดังกล่าว ท�าให้พื้นท่ีในภาค
กลางตอนบนและอีสานเกิดน�าท่วม 
แต่มองว่าจะเป็นน�าไหลหลากไมไ่ด้
ท่วมขังนาน อยา่งไรก็ตาม 

ผลกระทบจ�ากัดอยูบ่ริเวณชุมชน
ท่ีอยูภ่ายนอกไมก่ระทบตัวอาคาร 
คาดว่าอาจจะท�าให้ลูกค้าเกิดความ
ไมส่ะดวกบ้างในการเดินทางมาซื้อ
สินค้าในระยะสั้น อยา่งก็ตาม มองว่า 
HMPRO จะได้ประโยชน์บางสว่นจาก
การซอ่มแซมบ้านเรือนหลังน�าท่วม 
โดยสาขาท่ีได้รับผลกระทบในภาค
เหนือและอีสานมีเพียง 5 แหง่ คิดเป็น
ประมาณ 5% จากสาขาท้ังหมด 92 
สาขา  

คงก�าไรสทุธิปี 2019E และคาด 
2H19E ยงัมแีนวโน้มทีด่ ีเรายงัคง

ประมาณการก�าไรสทุธิในปี 2019 
อยูท่ี ่6.3 พันล้านบาท (+13%YoY) 
ท้ังนี ้เราคาดว่า SSSG จะเพิ่มขึน้
เป็น +3% ในปี 2019  (จาก 2018 
= 1.1%) ขณะทีม่องว่าใน 2H19E 
HMPRO จะมโีอกาสได้รบัประโยชน์
จากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รฐั, การจัดงาน HMPRO expo, และ
การขยายสาขา HMPRO Classic ที่
มุกดาหาร, HMPRO S 1 แหง่ทีส่าม
ยา่น midtown 

ในปลายเดือน ก.ย.นี้, Megahome 2 
แหง่ในต่างจังหวัด (ในเขต EEC และ
สมุทรปราการ) รวมถึงจะเข้าสูช่ว่ง 
high season ในปลายปี เราไมม่ีการ
ปรับประมาณการก�าไรจากน�าท่วม
เนื่องจากคาดว่าผลกระทบจ�ากัดและ
เป็นเพียงระยะสั้น

ราคาเป้าหมายท่ี 18.70 บาท อิง DCF 
(WACC 7%,TG 3%) คิดเป็น PER ปี 
2020 ท่ี 34 เท่า (+0.25SD above 
5-yr. average PER) 

โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่
มีแนวโน้มออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่อเนื่อง ขณะท่ีมีความเสี่ยง
ในแง่ของการขยายสาขาของแบรนด์ 
Megahome ท่ีจับตลาดล่างและมี
ความผันผวนและการแขง่ขันท่ีสูงขึ้น
จากธุรกิจออนไลน์



บล.บัวหลวง:  KCE  แนะน�ำ ซื้อเก็งก�ำไร รำคำเป้ำหมำย 20.80 บำท

นักลงทุนสว่นใหญย่ังคงมีมุมมองเชิงลบ
ต่อภาพผลการด�าเนินงานของบริษัท เรา
ไมไ่ด้ปฎิเสธในเรื่องนี้แต่แต่เรามองท่ี
ประเด็นว่ามันได้สะท้อนไปในราคาหุ้น
มากเท่าไหรแ่ล้ว ตลาดยังคงอยูใ่นโหมด
ท่ีมีความกังวลต่ออุปสงค์ในระยะสั้นและ
ผลกระทบของการปรับเปล่ียนมาตรการ 
CO2 โดยไมไ่ด้สนใจเรื่องผลบวกจากการ
ปรับโครงสร้างภายในตลอดชว่งเวลาท่ี
ปัจจัยลบจากภายนอกเข้ามาถาโถม เรา
ปรับเพิ่มค�าแนะน�าจาก ขาย เป็น ซื้อเก็ง
ก�าไร ด้วยราคาเปาหมายใหมท่ี่ 20.80 
บาท อิงจากค่า PER ปี 2563 ท่ี 17.9 เท่า 
(ต�ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี อยู ่0.5 สว่นเบี่ยง
เบนมาตรฐาน)

ปัจจัยที ่1 -- อุตสาหกรรมยานยนต์อยูจุ่ด
ต�าสุด (หรืออาจจะต�ากว่านี้แต่ความเสี่ยง
ด้านล่างจ�ากัด) ข้อมูล PMI ท่ัวโลกล่าสุด 
(ส�าหรับเดือนก.ค.) ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์มีแนวโน้มอยูใ่นชว่งขาลง ท้ัง
ปริมาณผลผลิต, ค�าสั่งซื้อใหมแ่ละการ
จ้างงานล้วนปรับตัวลดลงในระดับท่ีเร็ว
ท่ีสุดนับต้ังแต่ปลายปี 2552 ส�าหรับยอด
ผลิตยานยนต์ท่ัวโลกปรับตัวลดลง 6% 
ในไตรมาส2/62 สะท้อนภาวะท่ีอ่อนแอ
ในยุโรปและประเทศจีน ซึ่งลดลงเป็น
ระดับใกล้เคียงกับท่ีปรับตัวลดลงใน
ไตรมาส4/61 และ 1/62 เราเชื่อว่าขา่ว
ร้ายต่างๆได้ถูกรับรู้ไปในตลาดมากแล้ว 

การปรับตัวลดลงของยอดขายยานยนต์
ในประเทศจีนชะลอตัวลดลงในเดือนก.ค. 
-- ยอดขายค้าปลีกลดลง 5% YoY (ดีขึ้น
กว่าการปรับตัวลดลงเฉล่ียต้ังแต่ต้นปีท่ี 
13% YoY) และยอดขายค้าสง่ลดลง 3% 
ซึ่งเป็นการชะลอตัวของระดับการปรับตัว
ลดลงเป็นเดือนท่ี 4 ติดต่อกัน (แม้ว่ายอด
ขายปรับตัวลดลงมา 13 เดือนติดต่อกัน)

เราคาดยอดขายยานยนต์ในประเทศจีน
จะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2562 

เนื่องจากสินค้าคงคลังท่ีอยูใ่นระดับต�า
และผลประโยชน์จากการเปิดตัวโมเดล
รถรุน่ใหม ่(ท่ีเริ่มออกมาหลังมีการปรับ
เกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานมลพิษ
ใหม ่หรือท่ีเรียกว่า China VI) รวมถึงยอด
ขายรถยนตร์ในจีนปรับตัวลงหนักต้ังแต่
เดือน ก.ค. ในปีท่ีแล้ว เราคาดยอดขาย
รายเดือนของประเทศจีนจะเสถียรมาก
ขึ้นจากประเด็นข้างต้นดังกล่าว ซึ่งจะ
หนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลุ่มยาน
ยนต์ท่ัวโลก

ปัจจัยที ่3 -- ความเสี่ยงของการชะลอ
ตัวต่อเนื่องส�าหรับก�าไรครึ่งหลังของปี 
2562 ได้ถูกสะท้อนไปแล้วในขณะท่ีเรา
ยังรับรู้ได้ถึงโอกาสท่ีภาวะเศรษฐกิจโลก 
และอุปสงค์ของยานยนต์จะยังชะลอตัว 
และความเสี่ยงด้านก�าไรของบริษัท เรา
คิดว่าปัจจัยดังกล่าวได้สะท้อนเข้าไปใน
ราคาหุ้นแล้ว และเราเห็นปัจจัยท่ีเป็นอัพ
ไซต์ในหลายๆประเด็น ได้แก่ การฟืนตัว
ของยอดขายและยอดผลิตยานยนต์ท่ัว
โลกจากฐานต�า, ดัชนี PMI ท่ีอยูใ่นระดับ
ต�า และประเด็นความขัดแย้งทางการค้า
ท่ียังคงรุนแรงท�าให้นักลงทุนอยูใ่นโหมด
เฝาระวัง (ยังไมม่ี position หรือมีการลด 
position ในหุ้นลงมาก่อนหน้า) นอกจาก
นี้ราคาหุ้น KCE ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% 
ต้ังแต่มีการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวัน
ท่ี 14 ส.ค. ท่ีผา่นมา ท้ังท่ีมุมมองท่ีออก
มายังคงเป็นเชิงลบ (เทียบกับการประชุม 
2 ครั้งก่อนหน้าในปีนี้ ราคาหุ้นมีการปรับ
ตัวลงมาในวันท่ีประชุม และหลังประชุม 
สะท้อนมุมมองความผิดหวังของตลาด) 
บง่ชี้ว่าความคาดหวังของตลาดอยูใ่น
ระดับท่ีต�ามากแล้ว 

ปัจจัยที ่4 -- ประมาณการก�าไรต้ังแต่ต้น
ปีถูกหั่นลงมาอยา่งรุนแรง
ตลาดปรับลดประมาณการก�าไรต่อหุ้น
ส�าหรับ KCE ลงมากกว่า 50%YTD มาอยู่
ท่ี 1 บาท (ต้นปีคาดไว้ท่ี 2 บาท/หุ้น) หาก

การปรับตัวลดลง YoYของก�าไรในครึ่งปี
หลังดีกว่าท่ีตลาดคาด (ตาดคาดไว้ลดลง 
40%) เราเชื่อว่าราคาหุ้นอาจปรับตัวขึ้น
ได้ (เราคาดก�าไรในครึ่งหลังปี 2562 ปรับ
ตัวลดลง 26% YoY หลังจากท่ีปรับตัว
ลงมาแล้ว 51% YoY ในชว่งครึ่งแรกของ
ปี) อีกท้ังเราเห็นโอกาสในการปรับเพิ่ม
ประมาณการก�าไรต่อหุ้นส�าหรับปี 2563 
ของตลาดจากฐานต�าในปี 2562 (ตลาด
คาดก�าไรต่อหุ้นปี 2563 เติบโตท่ีเพียง 
12% YoY สะท้อนมุมมองเชิงระมัดระวัง
อยา่งมาก) ในปัจจุบันค�าแนะน�าต่อ
หุ้นของตลาดต่างเป็นไปในเชิงลบโดย
โบรกเกอร์ 9 แหง่ให้ค�าแนะน�า ขาย, 3 
แหง่แนะน�าถือ และอีก 1 แหง่แนะน�า ซื้อ 

ปัจจัยที ่5 -- มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราการ
จ่ายเงินปันผล อัตราสว่นหนี้สินต่อทุน
ของ KCE ท่ีอยูใ่นระดับต�าและงบการ
เงินท่ีแข็งแกรง่สง่ผลให้มีโอกาสปรับ
เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล เราคาด
งบลงทุนจะปรับตัวลดลงจาก 13 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2561 มาอยูท่ี่ 8 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปีนี้ หนุนให้กระแสเงินสด
ในมือแข็งแกรง่ขึ้นไปอีก ท้ังนี้อัตราการ
จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน
ในชว่งครึ่งแรกของปี 2562 อยูท่ี่ 111% 
เพิ่มขึ้นจาก 30% ส�าหรับผลการด�าเนิน
งานในชว่งครึ่งแรกของปี 2561 (35% 
ส�าหรับผลการด�าเนินงานในครึ่งหลังของ
ปี 2562) 

นภนต์ ใจแสน 
นักวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทนุ 
napon.jai@bualuang.co.th  
+66 2 618 1349 

โดย บมจ.หลักทรพัย ์บวัหลวง ประจ�า
วันที ่5 ก.ย. 2562



สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์  ในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนกันยายน  ที่ต้องบอกเลยว่า  ในเดือนสิงหาคมที่
ผ่านมา มีความผันผวนเป็นอย่างมาก  หลังสถานการณ์สงครามการค้า ยังมีแรงกระเพ่ือมมาเป็นระยะๆ รวมทั้งมีความกังวลแนวโน้ม
เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามยังมีความหวังว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงิน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ของหลายๆ ประเทศ 
เช่นการประชุมเฟดในวันที่ 17 – 18 กันยายนนี้ อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งก็เป็นได้  

กระเพ่ือม

ส�าหรบัภาพรวม ตลาดหลักทรพัยไ์ทย เดือนสงิหาคม 2562 ดัชนี
ตลาดหลักทรพัยไ์ทย (SET Index) ปิดท่ี 1,654.92 จุด ลดลง 3.3% 
จากสิ้นเดือนก่อน แต่เพิม่ขึ้น 5.8% จากสิ้นปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อ
วันรวมของ SET และ mai ในเดือนสิงหาคม 2562 อยูท่ี่ 65,355 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้น 30% เม่ือเทียบกับชว่งเดียวกันปีก่อนโดยผู้ลงทุนต่างประเทศมี
สถานะขายสุทธ ิ54,263 ล้านบาท

นายศรพล ตลุยะเสถยีร รองผูจั้ดการ หวัหน้าสายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปิดเผยว่าใน
เดือนสิงหาคมตลาดหลักทรัพย์ไทยเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกับ
ตลาดอ่ืนในภูมิภาคโดยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีน การประท้วงในฮ่องกง และความเสี่ยงท่ีอาจเกิด 
no-deal Brexitซึ่งสง่ผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและกระทบต่
อความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการสง่ออก
เชน่ กลุ่มชิ้นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตลอด
จนกลุ่มธุรกิจน้ำามันผู้ลงทุนควรจับตามองความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายนอกอยา่งใกล้ชิด

สว่นแวดวงบรษัิทจดทะเบยีน มขี่าวมาอัพเดทกันอยา่งรวัๆ  ค่ะ 
เริม่ที ่"คง ชิ เคือง"  กรรมการบรหิารและรองกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่  BTS   แจ้งขา่วจัดต้ังบริษัทยอ่ยใหม่จำานวน 2 
บริษัท มีทุนจดทะเบียนเริม่ต้นบริษัทละ 100 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจถือครองท่ีดิน ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำากัด 
และบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำากัด ซึ่งจะมีบริษัท ก่ิงแก้ว แอสเสท
ส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ถือหุ้นในแต่ละบริษัทยอ่ยแห่งใหม่
สัดสว่น 100%



ด้าน SRICHA นานๆ  จะมขี่าว ล่าสดุประกาศข่าวด ี " บรษัิทฯ รบัการจ้างงานจาก 2 
บรษัิท รวมมูลค่าเบื้องต้น 798.5 ล้านบาท  ประกอบด้วย  บริษัท CTCI (Thailand) Ltd. ให้
ทำางานภายใต้โครงการ A/G Piping Installation ซึ่งเป็นงานเบื้องต้นสว่นหน่ึงของโครงการ 
CFB Thaioil มีมูลค่างานเริม่ต้นกว่า 200 ล้านบาท โดยบริษัทจะเริม่ดำาเนินงานต้ังแต่เดือนน้ี
เป็นต้นไป โดยโครงการน้ี เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทย ออยล์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 1 
ในลูกค้าหลักของบริษัทฯ และโครงการท่ี 2 SRICHA ได้รับงานจาก บริษัท JGC Corporation 
ซึ่งเป็น 1 ในพันธมิตรธุรกิจหลัก ท่ีเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับโลก (EPC) ให้ทำางานภาย
ใต้ Project Harmony มูลค่างานเริม่ต้นรวมท่ีประมาณ 600 ล้านบาท โดยบริษัทจะเริม่
ดำาเนินงานต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนปีน้ีเป็นต้นไป 

TWZ เดินหน้าท�าตลาดสมารท์โฟนต่อเน่ือง แม้ประเมินภาพรวมกำาลังซื้อยังไม่
แข็งแกรง่ หลังพบว่า ชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมาปริมาณความต้องการมือถือลดลงถึง 30% 
ขณะท่ีอัตราการเปล่ียนมือถือใช้เวลายาวนานขึ้น แต่ม่ันใจยอดขายอุปกรณ์สื่อสาร
แบรนด์ TWZ ยังครองใจผู้บริโภคท่ีไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนโกลบอลแบรนด์ได้ รุก
โปรโมทสินค้ากลุ่ม Series T ชูฟังก์ชันใช้งานครบ เน้นดีไซน์สวย ราคาเริม่ต้นท่ี 1,690 
บาท พร้อมปรับกลยุทธก์ารทำาตลาดด้วยการผนึกความรว่มมือกับพาร์ทเนอร์ท่ีหลาก
หลายขึ้น เพื่อวางสินค้าให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค หวังเพิม่ยอดขาย ล่าสุด
จับมือกับแบรนด์ดังของโลกอยา่ง  Belkin รุกตลาดอุปกรณ์เสริมในไทย

"แววตา กลุโชตธาดา" แหง่  TMILL สง่สารถึงแฟนคลับ TMILL ว่า คาดภาพรวม
ผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2562 จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก ท่ีบริษัทฯ มีกำาไร
อยูท่ี่ 46.81 ล้านบาท และมีรายได้อยูท่ี่ 741.54 ล้านบาท เน่ืองจากชว่งครึ่งปีหลัง 
โดยเฉพาะชว่งไตรมาส 4  ถือเป็นชว่งไฮซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับคาดว่าน่าจะได้
รับอานิสงส์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ท่ีจะสง่ผลดีต่อการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึ้น 

ขณะท่ีบริษัทฯ คงเป้าปริมาณขายแป้งสาลีในปี 2562 เติบโต 10% เม่ือเทียบกับปี
ก่อน โดยต้ังเป้าอัตราการใช้กำาลังการผลิตเฉล่ียท้ังปีน้ีอยูท่ี่ 80% พร้อมยังยึดม่ันใน
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีดี โดยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำากว่า 50% ของ
กำาไรสุทธแิละจะมีการจ่ายอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  

ปิดท้ายท่ีขา่วเสี่ยหนู  "อนุทิน ชาญวรีกลู"  ผู้ถือหุ้นใหญ ่STPI  โอนหุ้นจำานวน 164,590,285 
หุ้น คิดเป็นสัดสว่น 10.13% ให้บลจ. ภัทร (รับโอนจาก รมต. อนุทินเพื่อการจัดการทรัพย์สิน
ของรมตฯ)  เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระ
ราชบัญญัติการจัดการหุ้นสว่นและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 และบทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง  

ภายหลังการทำารายการครั้งน้ี โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจะเปล่ียนเป็น บลจ. ภัทร (รับโอน
จาก รมต. อนุทินเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมตฯ) ถือหุ้น 10.13% ขณะท่ีนายอนุทิน ถือหุ้น 
0.00% โดยการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญค่รั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงอำานาจกรรมการ การบริหารงาน โครงสร้างการจัดการ และอำานาจการตัดสินใจใน
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท แต่อยา่งใด

"ศศพิงษ์ ป่ินแก้ว"  บิก๊ TITLE    ประกาศเพิม่เป้ารายได้ปีน้ีขึ้น 20% เป็น 1.2 พัน
ล้านบาท จากเดิม 1 พันล้านบาท เน่ืองจาก ยอดโอนคอนโดมิเนียม เข้ามาสูงเกินคาด
การณ์ไว้ ขณะท่ีความต้องการอสังหาฯในจังหวัดภูเก็ต ยังมีแนวโน้มดีต่อเน่ือง ทุก
โครงการท่ีเปิดได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติท่ัวโลกอยา่งดีเยี่ยม ม่ันใจว่าครึ่งปี
หลังผลงานสดใส เตรียมเปิดโครงการใหม่ หลังตุนท่ีดินไว้ เพื่อพัฒนาโครงการอนาคต
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