




หนทางข้างหน้าอกียาวไกล บนความหวัง อัน
แสนสวยสดงดงาม บนความยากล�าบาก หากเรา
มคีวามฝัน มจิีนตนาการแล้ว ก็เหมือนด่ังน�าทิพย์
ชโลมใจ

 9 เดือนส�าหรบัตลาดหุน้ไทยทีผ่า่นมา คงมเีศษเสีย้วของนักลงทนุทีป่ระสบความส�าเรจ็ มผีล
ก�าไรอยา่งเป็นกอบเป็นก�า ส�าหรบัไตรมาสสดุท้ายของปี2562แล้ว ทิศทางตลาดหุน้ ก็หวังว่า
จะดกีว่าทีผ่า่นมา

  ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ด้วยไฟสงครามการค้าสหรฐัและจนี เศรษฐกิจไทย ยอ่มได้
รบัผลกระทบไม่อาจหลกีเลีย่งได้ การปรบัลดประมาณการของปีนีแ้ละปีหน้า ก็มใีหเ้หน็ต่อ
เน่ือง ดังน้ัน นักลงทนุก็คงต้องปรบัตัว ต้องโฟกัสหุน้ทีต้่องการลงทนุใหเ้หลือน้อยทีส่ดุ เพราะ
หมดยุคการปาเป้าไปเรยีบรอ้ยแล้ว

 ภาครฐั ก็พยายามทกุวิถทีาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ด้วยมาตรการชิม ช้อป ใช้ บน
ความหวัง จะมเีม็ดเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ เฟสแรก ประสบความส�าเรจ็ เฟส2 คงตาม
มาในระยะเวลาอันใกล้ 

นอกจากชิม ข้อป ใช้ ภาครฐั ก็ออกมาตราสง่เสรมิการท่องเทีย่ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอกีครัง้ 
ดังน้ันเศรษฐกิจไทยไตรมาส4ปีนี ้ตัวเลข คงจะออกมาดกีว่าไตรมาสที3่ สว่นปีหน้า เชื่อว่า 
ภาครฐั จะมมีาตรการต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โปรดติดตาม
ขอใหนั้กลงทนุ ประสบความส�าเรจ็ต่อการลงทนุในตลาดหุน้ไทยครบั

          ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
          บรรณาธิการบรหิาร

หนทาง



TPCH
เผย บริษัทฯอยูร่ะหว่างเจรจากับพันธมิตรท่ีประเทศ
เมียนมา เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล( BIO GAS) ก�าลัง
การผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ โดยเฟสแรกคาดว่าใช้
งบลงทุนราว 600 ล้านบาท ท้ังนี้การเจรจาดังกล่าว
คาดว่าจะได้รับความชัดเจนปี 2563 ซึ่งการลงทุนดัง
กล่าวคาดใช้ระยะเวลาการก่อสร้างราว 12 เดือน

ภายใต้แรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การด�ารงอยูใ่นตลาดหุน้ ยอ่มท�าใหอ้ยูเ่ฉยไม่ได้    
ในหวัของผูบ้รหิาร บรษัิทจดทะเบยีน ต้องคิดว่า จะขยายธุรกิจ จะเติบโตอยา่งใด.....

PSTC
บริษัท BIGGAS ซึ่งเป็นบริษัท ยอ่ยของ PSTC 
ได้ลงนามสัญญา ซื้อ/ขายหุ้นและจองซื้อหุ้น
ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์เน็ตเวิร์ค จ�ากัด หรือ 
TPN จ�านวน 44.6% มูลค่ากว่า 3,000 ล้าน
บาท ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ EGCO GROUP เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 
2562 นับจากนี้ ชวนให้ติดตาม....

BCPG
ได้เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้
กับกิจการตัวเอง นั่นคือ เข้า
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�า ในเมืองเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ขนาดก�าลัง
การผลิตไฟฟ้า

ติดต้ังรวม 69 MW โดยใช้
เงินประมาณ 5,315.18 ล้าน
บาท

DOD 
ดึงมืออาชีพ ธนา รังสิกุล  เป็น รองประธานกรรมการบริษัท 
, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
คนใหม ่แทนการลาออกของนางสาวเรณุมาศ  อิศรภักดี

ส�าหรับ ธนา รังสิกุล มีประสบการณ์ท่ีโดดเด่น เคยเป็นผู้
จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็ก 
เลเบิ้ล แหง่ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด มาก่อน วรรัตย์ จรูญสมิทธ์ เป็นกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาด เคยเป็นกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาด ผู้บริหาร
แหง่ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด,เคยท�างาน....







































ECF แตกไลน์ เข้าลงทุน 
KPN Academy คาด ม.ค.63 เสร็จ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด 
(มหาชน) (“ECF”) เปิดเผยว่าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
ท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 
2562 ได้มีมติเห็นชอบการเข้า
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคพี
เอ็น อะคาเดมี จ�ากัด (“KPNA”) ใน
สัดสว่นไมน่้อยกว่าร้อยละ 57.52 
ของหุ้นสามัญท้ังหมดของ KPNA 
ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share 
Swap) 

คิดเป็นมูลค่ารวมการลงทุนไมน่้อย
กว่า 460.18 ล้านบาท เดินหน้า
แตกไลน์ลุยธุรกิจโรงเรียนสอน
ดนตรีสากล ภายใต้แบรนด์ “KPN 
Music”โรงเรียนสอนภาษาจีน 
“KPN Chinese” และการเป็นผู้
ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra 
platform & AD’TID ท้ังนี้ KPN 
Music คือโรงเรียนสอนดนตรีสากล
ทุกประเภท รวมถึงบัลเล่ต์และแดน
ซ์ เป็นแบรนด์ท่ีรู้จักอยา่งกว้างขวาง
ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน
กว่า 20 ปี ปัจจุบันมีสาขาท่ีเปิดให้
บริการกว่า 48 สาขา ท่ัวประเทศ 
ส�าหรับ KPN Chinese โรงเรียน
สอนภาษาจีน ปัจจุบันมีสาขาเปิด
ให้บริการรวม 7 สาขา

สว่นประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุน
ครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายและแตก
ไลน์ไปสูธุ่รกิจใหมท่ี่มีโอกาสเติบโต
ในอนาคตภายใต้แบรนด์โรงเรียน
สอนดนตรีท่ีเก่าแก่เป็นท่ีรู้จักอยา่ง
กว้างขวางในประเทศไทย ท้ังนี้การ
เข้าลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีมีข้อตกลงรว่ม
กัน โดยผู้ขายจะต้องด�าเนินการ
ตามเง่ือนไขให้แล้วเสร็จและครบ
ถ้วนก่อนการเข้าท�ารายการ คาดว่า 
การเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไม่
เกินเดือนมกราคม ปี 2563 นี้

KPN Music ในฐานะธุรกิจหลัก
ท่ีทาง KPNA เป็นผู้เข้าลงทุน ก่อ
ต้ังเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยคุณหญิงพร
ทิพย์ ณรงค์เดช และบุตรชาย คือ 
คุณณพ ณรงค์เดช โดยได้สืบสาน
ต่อเจตนารมณ์ของครอบครัว โดย
เชื่อว่าดนตรีสามารถสง่เสริม และ
จรรโลงสังคมได้และดนตรียังมี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจิตใจของเยาวชน นอกจากนี้
คุณครูสอนดนตรีของ KPN Music 
จะต้องผา่นการ audition ตาม
ระบบก่อน โดยจะมีการแบง่ระดับ
คุณครูออกเป็น 3 ระดับเพื่อควบคุม
คุณภาพ ประกอบกับในโลกยุค
ปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเมื่อ

ก่อน โดยผู้ปกครองล้วนหันมาให้
ความส�าคัญกับการเพิ่มทักษะทาง
ด้านดนตรีให้กับบุตรหลาน เพื่อ
ประโยชน์ด้านการพัฒนาทางด้าน
สมอง การเข้าสังคม ความมั่นใจใน
ตัวเอง รวมถึงสามารถน�าไปพัฒนา
ต่อยอดทางด้านอาชีพได้ในอนาคต

นอกจากจะมีธุรกิจของ KPN 
Music แล้วยังมี KPN Chinese ซึ่ง
เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ก็เป็น
แบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จักในตลาด รวม
ถึงการเป็นผู้ให้บริการระบบกวด
วิชา U-Sierra platform & AD’TID 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสด้านการ
ประมูลงานจากภาครัฐ ซึ่งในอดีตท่ี
ผา่นมา ทาง KPNA ก็มีโอกาสสร้าง
รายได้ผา่นชอ่งทางการประมูลงาน
โครงการให้ความรู้ทางด้านดนตรี
ให้กับโรงเรียนของรัฐบาลท่ีผา่นมา 
ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีจะสามารถสร้าง
รายได้อีกชอ่งทางหนึ่งของ KPNA 
เชน่กัน ซึ่งจากการประเมินมูลค่า
กิจการของ KPNA ในปัจจุบันมี
มูลค่าไมต่�ากว่า 800 ล้านบาท โดย
ไมร่วมรายได้จากงานภาครัฐท่ีอาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคต



CHOW ลุย COD  โรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม 
เพ่ิมอีก 1  โครงการ ขนาด 7.2  MW หนุนมีโรง

ไฟฟา้ที่จ่ายไฟแล้ว  67.12  MW

CHOW เผย โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น COD เพิ่มอีก 
1  โครงการ ขนาด 7.2 เมกะวัตต์ (DC)  
มั่นใจหนุนรายได้ในกลุ่มพลังงานเติบโต
ต่อเนื่อง

นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่าย
การเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล 
อินดัสทรี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHOW 
ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) 
รายใหญข่องประเทศท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล และธุรกิจพลังงาน

ทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ 
เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Farm) 
ในประเทศญี่ปุ่นว่า  โครงการโรงไฟฟ้า
โอโมริ (Aomori)  ขนาดก�าลังการผลิต 
7.2 เมกะวัตต์ ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date: COD) กับการไฟฟ้าญี่ปุ่น เพิ่มอีก 1 
โครงการ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ี
ผา่นมา ซึ่งจะสนับสนุนให้รายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานเติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง

ปัจจุบัน CHOW มีโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีจ�าหนา่ยไฟเข้า
ระบบแล้ว 67.12 เมกะวัตต์ และมีเป้า
หมายจะพัฒนาให้ครบ 500 เมกะวัตต์ 
ภายในเวลา 5 ปี ตามนโยบายท่ีวาง
ไว้  โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ ยังมุง่ขยาย
ธุรกิจพลังงานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสาน
ต่อปณิธานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ท่ีต้องการลงทุนในธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 
ก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดท่ี
สม�าเสมอ ซึ่งสนับสนุนให้ผลประกอบการ
ของ CHOW เติบโตได้อยา่งแข็งแกรง่และ
มั่นคงในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้
ถือหุ้นในระยะยาว  



ORI เผย 9 เดือนแรกโกยยอดขาย 2.31 หมื่นลบ. 
ม่ันใจท้ังปีทะลุเป้า 2.8 หมื่นลบ. 

"ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี" โกยยอดขาย
ไตรมาส 3 ไป 10,188 ล้านบาท หลัง
ยอดขายโครงการแบรนด์ "ดิ ออริจ้ิน" 
4 โครงการแรกฉลุย ปิดการขายรัวๆ 3 
โครงการ "พาร์ค ออริจ้ิน จุฬา-สามยา่น" 
และ "พาร์ค ออริจ้ิน ราชเทวี" ตีคู่กวาดยอด
พรีเซลเฉียด 80% ล่าสุดเคนซิงตัน ระยอง 
มาแรงกวาดยอด 90% สง่ท้ายไตรมาส 
หนุนยอดขายสะสม 9 เดือน 23,148 ล้าน 
หรือราว 83% ของเป้ายอดขายท้ังปี ต่อย
อด Q4 ด้วยโครงการบ้านจัดสรร "บริทา
เนีย" และ "ออริจ้ิน สมาร์ท ซิต้ี ระยอง" 
มั่นใจหนุนยอดขายท้ังปีทะลุเป้า 28,000 
ล้านบาท

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพ
อร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผย
ว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายในชว่ง
ไตรมาส 3/2562 ได้ถึงกว่า 10,188 ล้าน
บาท เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียม
แบรนด์ ดิ ออริจ้ิน (The Origin) ท่ีเปิด
ตัวอยา่งต่อเนื่องจ�านวน 4 โครงการ ต้ังแต่
ชว่งปลายไตรมาส 2 ประสบความส�าเร็จ
อยา่งยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย โดย
มีถึง 3 โครงการท่ีสามารถปิดการขายได้
แล้ว 100% (Sold Out) ได้แก่ 1. ดิ ออริจ้ิน 
รามค�าแหง 209 อินเตอร์เชนจ์ 2. ดิ ออริจ้ิน 
รัชดา-ลาดพร้าว 3. ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว 15

"ขณะเดยีวกัน ดิ ออรจ้ิิน สขุุมวิท 105 ที่
เพิ่งเปิดพรเีซลเมื่อกลางเดือน ก.ย. ที่
ผา่นมา ก็ได้รบัการตอบรบัทีด่ ีสง่ผลให้
ภาพรวมอัตรายอดขาย หรอื Take up 
rate ของแบรนด์ดิ ออรจ้ิินทีเ่ปิดตัวไป 
4 โครงการ สงูถึงกว่า 85% สะท้อนถึง
ความส�าเรจ็ของกลยุทธ์ Blue Ocean ของ
บรษัิท ทีมุ่่งเจาะท�าเลศกัยภาพทีย่งัมกีาร

แข่งขันไม่สงู และความส�าเรจ็ของการ
เจาะตลาดกลุ่ม Gen Z ซึง่เป็นกลุ่มก�าลัง
ซื้อใหม่ทีย่งัไม่มผีูป้ระกอบการอสงัหาฯ 
รายไหนเข้าไปครองใจ" นายพรีะพงศ ์
กล่าว

นอกจากนี้ โครงการคอนโดมิเนียมระดับลัก
ชัวรี่แบรนด์พาร์ค ออริจ้ิน (PARK ORIGIN) 
2 โครงการท่ีทยอยเปิดตัวในชว่งไตรมาส 
2-3 มูลค่าโครงการรวมกว่า 7,500 ล้าน
บาท ก็สร้างยอดขายกลับมายังบริษัทได้
อยา่งต่อเนื่อง โดยโครงการพาร์ค ออริจ้ิน 
จุฬา-สามยา่น และโครงการพาร์ค ออริ
จ้ิน ราชเทวี ต่างมียอดขายแล้วกว่า 80% 
ขณะเดียวกัน โครงการเคนซิงตัน ระยอง 
คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ภายใต้โครงการออริ
จ้ิน สมาร์ท ซิต้ี ระยอง ก็ได้รับการตอบรับ
ท่ีนา่พึงพอใจ ล่าสุดคิดเป็นยอดขาย 90% 
ของจ�านวนยูนิตท่ีเปิดขายจากกระแสตอบ
รับท่ีดีตลอดท้ังไตรมาส 3 สง่ผลให้บริษัทมี
ยอดขายสะสม 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่
ท่ี 23,148 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83% ของ
เป้าหมายยอดขายของท้ังปี 2562

นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ในชว่งไตรมาส 
4/2562 บริษัทยังมีโครงการท่ีจะทยอยเปิด
ตัวอยา่งเป็นทางการอีกจ�านวนมาก เป็น
โครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ดิ ออริจ้ิน 2 
โครงการ โครงการบ้านจัดสรรแบรนด์บริทา
เนีย (Britania) อีก 4-5 โครงการ โครงการ
นอตต้ิง ฮิลล์ ระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครง
การไฮไลต์ภายใต้โครงการออริจ้ิน สมาร์ท 
ซิต้ี ระยอง (Origin Smart City Rayong) 
รวมถึงโครงการเดอะ แฮมป์ตัน ศรีราชา 
บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต (The Hampton 
Sriracha by Origin and Dusit) ซึ่งเป็น
โครงการรว่มทุนระหว่างบริษัทกับกลุ่มดุสิต
ธานี (DTC) คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมไม่
น้อยกว่า 14,000 ล้านบาท

"ด้วยจุดแกรง่เรื่องความเข้าใจลกูค้าหรอื 
Empathy ภาพรวมปีนี ้เราจึงคัดสรรท�าเล
ศกัยภาพ โครงการคณุภาพ ในเซก็เมนท์ที่
เหมาะสม มาเปิดตัวเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้รโิภค ขณะเดยีวกัน เรายงั
มโีครงการพรอ้มอยู ่หรอื Ready to move 
แนวรถไฟฟ้าในอกีหลากหลายท�าเล
ทีย่งัคงมผีูบ้รโิภคทยอยเข้ามาจับจอง
กันอยา่งต่อเน่ือง จึงมั่นใจว่าปีนีเ้ราจะ
สามารถสรา้งยอดขายได้ถึง 28,000 ล้าน
บาท ตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้" นายพรีะพงศ ์
กล่าว

ท้ังนี้ ในชว่งไตรมาส 4 บริษัทยังเตรียมออก
โปรโมชั่นใหม่ๆ  เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภค
อีกด้วย คาดว่าจะเปิดตัวโปรโมชั่นได้เร็วๆ 
นี้

ส�าหรับบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด 
(มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย 
ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย
เพื่อการขาย (Residential Development 
Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้าน
จัดสรรมาแล้ว 65 โครงการ เชน่ แบรนด์ 
พาร์ค ออริจ้ิน (PARK ORIGIN), ดิ ออริจ้ิน 
(The Origin) ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge), 
นอตต้ิง ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิงตัน 
(Kensington) และ บริทาเนีย (BRITANIA) 
รวมมูลค่าโครงการกว่า 103,000 ล้าน
บาท 2.ธุรกิจท่ีสร้างรายได้หมุนเวียนต่อ
เนื่อง (Recurring Income Business) เชน่ 
โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 
3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เชน่ 
ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
ตัวแทนซื้อ ขาย เชา่ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
ท่ีปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังมี
วิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ  
อยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร



บอรด์ D ไฟเขยีวเพิ่มทนุ 80 ล้าน
หุน้ ขาย RO จ�านวน 40 ล้านหุน้ 
ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่ใน
ราคาหุ้นละ 2.50 บาท สว่นท่ีเหลือ 
40 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนท์ท่ีจะออก
เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิหุ้นเพิ่ม
ทุน ในอัตราสว่น 1 หุ้นสามัญใหมต่่อ 
1 วอร์แรนท์ ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาท
ต่อหุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ-คืนหนี้
สถาบันการเงิน

ทพ.พรศักด์ิ ตันตาปกุล ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและรองประธาน
กรรมการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (D) เปิดเผยว่า  ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 ล้าน
บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 
80 ล้านหุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทจ�านวน 40 ล้านหุ้น ใน
อัตราสว่น 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท 
ก�าหนดวันจองซื้อและช�าระเงินระหว่าง
วันท่ี 13-17 ม.ค.2563

สว่นหุ้นเพิ่มทุนอีก 40 ล้านหุ้น เพื่อ
รองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือ 
วอร์แรนท์ D-W1 ท่ีจะออกและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะออก D-W1 
จ�านวนไมเ่กิน 40 ล้านหนว่ย เพื่อเป็น
สิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจในการ
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยไมคิ่ด
มูลค่า ซึ่งก�าหนดอัตราสว่น 1 หุ้นสามัญ
ใหมต่่อ 1 วอร์แรนท์ ในราคาการใช้
สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น

ส�าหรับเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนดัง

กล่าว บริษัทฯจะน�าไปใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจและน�าไปช�าระคืนเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน โดยการเพิ่มทุนดัง
กล่าวเป็นการรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และชว่ย
เพิ่มความแข็งแกรง่ให้แก่โครงสร้าง
ทางการเงินท�าให้อัตราสว่นหนี้สินต่อ
สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง รวม
ท้ังท�าให้บริษัทมีสภาพคล่องของเงิน
ทุนหมุนเวียนสูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 110 ล้านบาทเป็น 
100 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ท่ียังไมไ่ด้น�าออกจ�าหนา่ยจ�านวน 20 
ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ซึ่งเป็นหุ้นท่ียังไมไ่ด้จัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจ�ากัด (PP) 

D เพ่ิมทุน 80 ล้านหุ้นขาย RO ในอัตรา 5:1 ราคา 2.50 บ. 
พร้อมแจกฟรี D-W1 รองรับแผนขยายธุรกิจ 

คืนหนี้สถาบันการเงิน



CKP เตรียม COD โรงไฟฟา้พลังน�้าไซยะบุรี 
1,220 MW ภายใน ต.ค.นี้

นายธนวัฒน์ ตรวิีศวเวทย ์กรรมการ
ผูจั้ดการ บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ�ากัด 
(มหาชน)  CKP    เปิดเผยว่า ขณะนี้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้ออกหนังสือรับรองความ
พร้อมในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date : COD) 
ส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจ�านวน 7 
เครื่อง ก�าลังการผลิตรวม 1,220 เมกะ
วัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังน�าไซยะบุรี เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ภายหลังท่ีบริษัทฯ ได้ทยอยเดินเครื่อง
ทดสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบของ กฟผ.เป็นไปอยา่งราบรื่น 
มีความเสถียรและมั่นคง โดยในชว่ง
ทดสอบระบบไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการ
ขายไฟฟ้าราคาถูกก่อนการขายไฟเชิง
พาณิชย์ และบริษัทฯ มั่นใจพร้อมสง่
ไฟฟ้าสะอาดสูป่ระเทศไทยภายในเดือน
ตุลาคมนี้อยา่งแนน่อน

โรงไฟฟ้าพลังน�าไซยะบุรี เป็นโรงไฟฟ้า
พลังน�าแบบฝายน�าล้นแหง่แรกบน
แมน่�าโขงตอนล่าง ต้ังอยูใ่นแขวงไซยะ
บุรี สปป.ลาว เริ่มการก่อสร้างต้ังแต่ปี 
2555 มีก�าลังการผลิตติดต้ังรวมท้ังสิ้น 
1,285 เมกะวัตต์ โดยอยูใ่นสัญญาการ
ซื้อขายไฟให้แก่ กฟผ. ท้ังหมด 1,220 
เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 7,370 ล้าน
หนว่ยต่อปี จากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
ขนาดเครื่องละ 175 เมกะวัตต์ จ�านวน 
7 เครื่อง โดยสง่เข้าสูป่ระเทศไทยด้วย
สายสง่ขนาด 500 กิโลโวลต์ จากสปป.
ลาว เข้าทาง อ.ท่าล่ี จ.เลย และสง่ให้
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) จ�านวน 1 
เครื่อง ขนาด 60 เมกะวัตต์ ด้วยขนาด

สายสง่ 115 กิโลโวลต์ ภายใน    สปป.
ลาว

ท้ังนี้ กฟผ.ได้อนุมัติการทดสอบเดิน
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเริ่มซื้อไฟจาก
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกอยา่งเป็น
ทางการ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ท่ี
ผา่นมา โดยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหลักท้ัง 
7 เครื่อง ต้องผา่นการทดสอบจ่ายไฟ
เข้าสูร่ะบบของ กฟผ. ด้วยมาตรฐานท่ี
เข้มงวดเพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังน�าไซยะ
บุรี สามารถท�าหน้าท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลัก 
ท่ีรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศในชว่งเวลาท่ีมีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน (Daily Peaking) 
รวมถึงสามารถท�าหน้าท่ีรองรับสภาวะ
ฉุกเฉินกรณีท่ีมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
บริเวณข้างเคียงเกิดขัดข้อง โรงไฟฟ้าไซ
ยะบุรีจะสามารถเพิ่มก�าลังผลิตชดเชย
สว่นท่ีขาดได้อยา่งทันท่วงทีภายในระยะ
เวลาอันรวดเร็ว 

จึงถือเป็นข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังน�า
ท่ีจะชว่ยรักษาเสถียรภาพการจ่ายไฟ
ในระบบของ กฟผ. โดยการทดสอบ
ระบบพร้อมกันท้ัง 7 เครื่อง มีท้ังแบบ
ทดสอบสมรรถนะการเดินเครื่องแยก
เป็นเครื่องๆ (Individual Test) และ
ทดสอบเดินเครื่องพร้อมกันเป็นชุด 
โดยโรงไฟฟ้าพลังน�าไซยะบุรี สามารถ
เดินเครื่องแบบมีความยืดหยุน่สูง ซึ่ง 
CKPower ผู้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�าไซยะบุรี มั่นใจว่าเป็นโรงไฟฟ้า
พลังน�าท่ีไมม่ีผลกระทบต่อท้ายน�า ยัง
คงสภาพทางธรรมชาติตลอดเวลา ไมว่่า
จะผลิตไฟฟ้าหรือไมก็่ตาม

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า เพื่อให้ความมั่นใจ
แก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุน นอกจาก
การเปิดขายไฟเชิงพาณิชย์ได้ทันตาม
เวลาอยา่งพร้อมสมบูรณ์แล้ว แนวทาง
การลงทุนด้านไฟฟ้าพลังน�าของ 
CKPower  ยังคงค�านึงถึงการพัฒนาโรง
ไฟฟ้าท่ีอยูบ่นความสมดุลระหว่างธุรกิจ
และสิ่งแวดล้อม 

เป็นอันดับแรกของการบริหารโครงการ 
ด้วยมูลค่าการลงทุนเพื่อรักษาระบบ
นิเวศของโรงไฟฟ้าพลังน�าไซยะบุรี สูง
ถึง 19,000 ล้านบาท มีการศึกษาก่อน
เริ่มโครงการและเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก โดยมีธรรมชาติ
เป็นต้นแบบ ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบ
การดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อให้ โรง
ไฟฟ้าพลังน�าไซยะบุรี เป็นมาตรฐาน
ท่ีส�าคัญว่าหากจะลงทุนผลิตไฟฟ้าบน
แมน่�าโขงต้องกล้าท่ีจะดูแลสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กันด้วยถึงจะท�าให้การผลิต ไฟฟ้า
บนแมน่�าโขงนั้นยั่งยืน

โรงไฟฟ้าพลังน�าไซยะบุรี ถือเป็นโรง
ไฟฟ้าพลังน�าชนิดฝายทดน�าท่ีใหญ่
ท่ีสุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมี
มูลค่าลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมสูงเป็น
ประวัติการณ์ มีความทันสมัยด้วยประตู
ระบายตะกอนแขวนลอยและตะกอน
หนักใต้น�า มีเทคโนโลยีทางปลาผา่นท่ี
ทันสมัย ท่ีส�าคัญคือศึกษาบนล�าน�าโขง
ด้วยพันธ์ุปลาน�าโขงท้ังหมด จึงถือว่า
เป็นการ ศึกษาพฤติกรรมปลาน�าโขงท่ี
ต่อเนื่องและมีข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีสุด
ของโลก ในขณะนี้



CHAYO เผย 9 เดือนแรก ซื้อหนี้เข้าพอร์ตกว่า 
4,807 ลบ. พร้อมเจรจากับสถาบันการเงิน 
2-3 ราย ม่ันใจรายได้ปีนี้โต 15% ตามเป้า 

CHAYO แย้มผลงานชว่ง
โค้งสุดท้ายของปีคึกคัก โชว์ 9 เดือนแรก 
ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารแล้ว 
4,807.32 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญเ่ป็นหนี้
ท่ีมีหลักประกัน หนุนพอร์ตสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพท่ีบริหารโตอยา่งต่อเนื่อง ขณะท่ี
ปัจจุบันอยูร่ะหว่างเจรจากับสถาบันการ
เงิน 2-3 ราย มั่นใจรายได้ปีนี้โตอีก 15% 
ตามเป้า ด้านบอร์ดไฟเขียว ประกาศ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด รวมอัตรา 
0.0277777 บ./หุ้น ตอบแทนท่ีให้การ
สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CHAYO ผู้ด�าเนินธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ท้ังท่ีมีหลักประกันและไมม่ี
หลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเรง่รัด
หนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการ
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยถึง แนว
โน้มผลประกอบการในปีนี้ โดยคาดว่าจะ
เติบโตตามเป้าหมายท่ีบริษัทได้วางไว้ โดย
บริษัทฯ ยังเดินหน้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
เข้ามาบริหารอยา่งต่อเนื่อง โดยในชว่งโค้ง
สุดท้ายของปีนี้ สถาบันการเงินจะทยอย
ขายปล่อยหนี้ด้อยคุณภาพออกมาเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเทียบกับชว่งครึ่งปีแรก 

โดย ในครึ่งปีแรก (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 
2562) CHAYO ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้า
มาบริหารจ�านวน 1,540.12 ล้านบาท ใน
ขณะท่ีในไตรมาส (สิ้นสุด 30 กันยายน 
2562) CHAYO ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้า
มาบริหารเพิ่มจ�านวน  3,267.2 ล้านบาท 
สง่ผลให้ใน 9 เดือนแรกของปีนี้ CHAYO 
ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารแล้ว
จ�านวน 4,807.32 ล้านบาท 

“ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี ้CHAYO 
ซื้อหนีด้้อยคณุภาพเข้ามาบรหิารรวม 
4,807.32 ล้านบาท โดยเฉพาะใน
ไตรมาส 3 เป็นช่วงทีม่หีนีท้ยอยออกมา
เพิ่มขึน้ และคาดจะมต่ีอเน่ืองไปจนถึง
ปลายปี ซึง่ปัจจุบนั อยูร่ะหว่างเจรจาการ
ซื้อหนีกั้บสถาบนัการเงินอกี 2-3 แหง่ 
สนับสนุนแผนงานการซื้อหนีใ้นปี 2562 
ของ CHAYO พรอ้มท้ังเดินหน้ารุกธุรกิจ
ปล่อยสนิเชื่อเสรมิทัพผลประกอบการ
ปี 2562  คาดท�านิวไฮตามเป้าหมายราย
ได้จะเติบโตไม่ต�ากว่า 15% จากปีก่อนมี
รายได้ 265 ล้านบาท ก�าไรสทุธิ 85 ล้าน
บาท”  นายสุขสันต์ กล่าว

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผล เป็นหุ้นและ
เงินสด รวมในอัตราหุ้นละ 0.0277777 
บาท มูลค่าท่ีตราไว้ (Par) 0.50 บาท โดย
จ่ายจากก�าไรสะสมท่ียังไมไ่ด้จัดสรร ให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปันผล (หรือประมาณ 30 ล้านหุ้น) หรือ
คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.025 
บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา
หุ้นละ 0.0027777 บาท ก�าหนดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 18 
พฤศจิกายน 2562 วันท่ีไมไ่ด้รับสิทธิ
ปันผล (XD) 15 พฤศจิกายน 2562  และ
วันท่ีจ่ายปันผล 3 ธันวาคม 2562 เพื่อ
ตอบแทนผู้ถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่องให้
แก่บริษัทฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวนไมเ่กิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล สนับสนุนให้ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 315 ล้านบาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 300 ล้านบาท โดย
ก�าหนดการจัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งท่ี 2/2562 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน
นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเจมินี่ ชั้น 
3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ



AMATA ต้ังเป้ายอดขายที่ดินปี 63 โต 10% 
จากปีนี้คาดท�าได้ 900 ไร่ 

รับอานิสงค์เทรดวอร์-นโยบายรัฐหนุน 

AMATA ต้ังเป้ายอดขาย
ท่ีดินปี 63 โต 10% จากปีนี้คาด
ท�าได้ 900 ไร ่รับอานิสงค์เทรดวอร์-
นโยบายรัฐหนุน  คาดภายในระยะ 
2 ปี เห็นความชัดเจนการเข้าลงทุน
นิคมอุตสาหกรรมในสปป.ลาว

นายวิบูลย ์กรมดิษฐ ์กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด 
บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชัน จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื AMATA เปิดเผย
ว่า บริษัทฯต้ังเป้ายอดขายท่ีดินปี 
2563 เติบโต 10% จากปีนี้ (2562) 
คาดท�าได้ 900 ไร ่เนื่องจากบริษัทฯ
ได้รับอานิสงค์จากสงครามทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน สง่ผลให้
มีลูกค้าจีนทยอยเข้ามาซื้อท่ีดินใน
ประเทศไทยจ�านวนมาก รวมถึง
มาตราการสง่เสริมการลงทุนจาก
ทางภาครัฐ (BOI) ในเฉพาะแพค
เกจ Thailand Plus   ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยท่ีเข้ามาชว่ยหนุนเชน่กัน 

ท้ังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีท่ีดินท่ีอยู่
ระหว่างรอการพัฒนารวม 14,000 
ไร ่แบง่เป็น ท่ีดินจังหวัดชลบุรี 

10,000 ไร ่และ ท่ีดินจังหวัดระยอง 
4,000 ไร ่ซึ่งเป็นท่ีดินพร้อมจ�าหนา่ย
ราว 1,000 ไร ่

โดยปัจจุบันท่ีดินดังกล่าวมีกลุ่ม
ลูกค้าจากประเทศจีนหลายราย
สนใจเป็นจ�านวนมาก ซึ่งสว่นใหญ่
เป็นผู้ประกอยการท่ีได้รับผลกระทบ
จากสงครามการค้าซึ่งติดปัญหาด้าน
การสง่สินค้าไปยังสหรัฐฯ เชน่ กลุ่ม
ยานยนต์เป็นต้น โดยปีนี้บริษัทฯคาด
ว่าจะมียอดขาย(Presale)ท่ีดินจาก
กลุ่มลูกค้าจีนประมาณ 70-80% ซึ่ง
อยูใ่นระดับเดียวกันกับปีท่ีผา่นมา 

ขณะท่ี ปัจจุบันบริษัทฯมียอดขาย
รอโอน (Backlog) อยูท่ี่ประมาณ 
3,750 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรับรู้
เป็นรายได้ในปีนี้ประมาณ 60-70% 
ท่ีเหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป

นายวิบูลย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  
บริษัทฯได้ต้ังงบลงทุนประมาณ 
4,000-5,000 ล้านบาท เพื่อใช้
ส�าหรับการลงทุนลงทุนซื้อท่ีดิน
และพัฒนาท่ีดินเพื่อรองรับลูกค้าใน
อนาคต

ท้ังนี้ บริษัทฯต้ังเป้าจะมีรายได้
ประจ�าในอนาคต เพิ่มเป็น80% 
จากปัจจุบัน 50% ของรายได้รวม 
หลังบริษัทฯได้รว่มลงทุนโครงการ
สาธารณูปโภค เชน่ โรงไฟฟ้า ,ระบบ
น�า,คลังสินค้า และการให้เชา่ท่ีดิน 

ด้านการลงทุนในต่างประเทศ บริษัท
มีแผนเข้าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
และจัดต้ังเมืองอัจฉริยะประเทศลาว 
โดยบริษัทฯคาดว่าการลงทุนในลาว
จะสามารถเห็นความชัดเจนภายใน
ระยะเวลาอีก 2 ปีข้างหน้า(2564) 

นายวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า 
วันท่ี 14 พฤศจิกายนนี้ เตรียมเข้า
ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) 
เพื่อรับรองผลประกอบการ
ไตรมาส3/2562 รวมถึงเสนอแผน
งบประมาณของปี2563 ด้วยเชน่กัน 
เบื้องต้นปีหน้า บริษัทฯมีแผนเดิน
ทางให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์)
รวมถึงอัพเดตธุรกิจ ในประเทศ
ญี่ปุ่นและเกาหลี 



ALL เผย Presales 9 เดือนแรก มีลุ้นแตะ 7 พันลบ.
โชว์  Backlog  1.1 หมื่นลบ.ทยอยรับรู้รายได้ 3 - 4 ปีต่อเนื่อง

 ALL สง่ซิก ยอด Presales 9 เดือน
แรก มีลุ้นแตะ 7,000 ล้านบาท ท้ังปีท่ี
วางไว้ หนุน ยอด Backlog ในมือดีดพุง่ 
11,000 ล้านบาท สง่ผลสามารถทยอยรับ
รู้รายได้ยาวต่อเนื่องใน 3 - 4 ปีข้างหน้า 
ด้าน CEO “ธนากร ธนวริทธิ์” ระบุ จาก
กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก ด�าเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจรมากขึ้น ท�าให้มั่นใจ
ว่าเป้ารายได้ใน 3 ปีจากนี้ (ปี 2563 – 
2565) จะเติบโตอีกเท่าตัว    
 
นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALL ผู้ให้
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศัย
หลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มแบบครบ
วงจร (Total Real Estate Solutions) 
เปิดเผยว่า หลังจากท่ีบริษัทฯ ได้มีการ
เปิดตัวโครงการ อิมเพรสชั่น เอกมัย และ 
ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว – สุทธิสาร ต้ังแต่
ชว่งต้นปีท่ีผา่นมา ปรากฏว่าทุกโครงการ
ได้การตอบรับท่ีดีจากลูกค้าอยา่งต่อเนื่อง 
สง่ผลให้บริษัทฯ มีการประมาณการยอด
ขาย (Presales) ในชว่ง 9 เดือนแรก มี
แนวโน้มแตะท่ีระดับ 6,500 ล้านบาท ซึ่ง
เกินกว่า 90% ของเป้าประมาณการท่ี
บริษัทฯ วางไว้

“จากการประมาณการยอดขายเบื้อง
ต้น บรษัิทฯ ท�าได้แล้วมากกว่า 6,500 
ล้านบาท ซึง่เป็นยอดขายทีเ่ติบโตทะลุ
เป้าหมาย (จรงิๆ คือ 90% ของเป้า
หมาย) ยอดขายท้ังปีทีต้ั่งไว้ต้ังแต่ต้น
ปีที ่7,000 ล้านบาท โดยยอดขายสว่น
ใหญ่มาจากการเปิดขายโครงการใหม่
อยา่งต่อเน่ือง ขณะเดยีวกันบรษัิทฯ 
ได้ปรบักลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ โดย
เน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนยีม
ในแนวรถไฟฟ้า บวกกับการเจาะ
เข้าถึงกลุ่มผูซ้ื้อทีอ่ยูอ่าศยัจรงิ (Real 
Demand) ในระดับราคาขายทีเ่หมาะ
สม ท�าใหค้อนโดมิเนยีมในทกุท�าเลขอ
งบรษัิทฯ มกีระแสตอบรบัอยา่งด”ี นาย

ธนากร กล่าว

ท้ังนี้จากท่ีมีการประมาณการเบื้องต้น 
ยิ่งเป็นเครื่องตอกย�าให้บริษัทฯ มั่นใจถึง
อัตราการเติบโตของผลการด�าเนินงาน
ในปี 2562 ว่า เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
ต้ังแต่ต้น เมื่อเทียบจากปีก่อน ท่ีมีรายได้
รวม 2,342.97 ล้านบาท โดยในชว่งครึ่งปี
แรกบริษัทฯ มีรายได้รวมแล้ว 1,691.94 
ล้านบาท ขณะท่ีแนวโน้มรายได้รวมใน
ชว่ง 9 เดือนแรก ก็มีแนวโน้มเติบโตใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นตามล�าดับ  

โดยจะเห็นได้จาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ 
มี Backlog แล้วท่ี 11,000 ล้านบาท ซึ่ง
ยอดดังกล่าวบริษัทฯสามารถทยอยรับ
รู้รายได้ในชว่ง 3 - 4 ปีอยา่งต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการรอรับ
รู้รายได้ในไตรมาส 4 ประกอบด้วย ดิ 
เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 50 มูลค่า
โครงการ 1,900 ล้านบาท โครงการ ดิ 
เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 มูลค่า
โครงการ 1,600 ล้านบาท โครงการ 
เดอะ วิชั่น ลาดพร้าว – นวมินทร์ มูลค่า
โครงการ 1,400 ล้านบาท และโครงการ 
อิมเพรสชั่น ภูเก็ต มูลค่าโครงการ 2,100 
ล้านบาท

“ส�าหรบั Backlog ทีเ่พิ่มขึน้อยา่งมนัีย
ส�าคัญจากช่วงต้นปีทีผ่า่นมา เป็นผล
มาจากโครงการใหม่ทีบ่รษัิทฯเปิดขาย
ได้รบัการตอบรบัทีด่ ีเช่น โครงการ 
ดิ เอ็กเซล ลาดพรา้ว – สทุธิสาร ของ
มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท เปิด
ขายในช่วงวันที ่3 - 4 สงิหาคมทีผ่า่น
มา กลุ่มลกูค้าใหค้วามสนใจเป็นอยา่ง
มาก สามารถกวาดยอดขาย Presales 
รวมกว่า 1,000 ล้านบาท หรอืคิดเป็น
มากกว่า 90% ของมูลค่าโครงการ 
เป็นต้น” นายธนากร กล่าว

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมวาง
กลยุทธ์ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าต่าง
ประเทศอยา่งต่อเนื่อง หลังจากท่ีเปิด

ทีมผู้บริหาร 4 สัญชาติ ท้ัง จีน สิงคโปร์ 
ไต้หวัน ญี่ปุ่น ซึ่งด�าเนินการผา่น บริษัท 
ไทย ดี เรียลเอสเตท จ�ากัด (Thai D) ท่ี
ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนและนาย
หน้าขายอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับตลาด
ต่างประเทศ ท้ังนี้เพื่อให้ครอบคลุมทุก
มิติของกลุ่มลูกค้าท้ังในประเทศ และต่าง
ประเทศ โดยล่าสุดขณะนี้ดีมานด์ความ
ต้องการของกลุ่มค้าดังกล่าวทยอยเพิ่ม
ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชื่อ
มั่นใจ ภายใน 5 ปีข้างหน้า ALL จะมี
ยอดขาย (Presales) ในต่างประเทศแตะ
ระดับ 25,000 ล้านบาท อยา่งแนน่อน

สว่นกรณีความคืบหน้าในการเข้าลงทุน
ในสิทธิการเชา่ชว่งอาคารศูนย์การค้า 
เดอะ นิว ฟอรั่ม พลาซา่  (The New 
Forum Plaza ) จังหวัดชลบุรีนั้น  คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ และจะเปิดให้บริการใน
เชิงพาณิชย์ ในชว่งครึ่งปีหลัง 2563 จะ
สง่ผลให้บริษัทฯ จะมีรายได้จากค่าเชา่
เฉล่ีย 200 ล้านบาทต่อปี ต้ังแต่ปี 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีราย
ได้จากธุรกิจดังกล่าว เข้ามา 5,800 ล้าน
บาท ตลอดอายุสัญญาเชา่ 29 ปี  ซึ่งแบง่
เป็นรายได้จากค่าเชา่ 90% และอ่ืนๆ อีก 
10%

อยา่งไรก็ตาม จากแผนการปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมั่นใจผล
ประกอบการในชว่ง 3 ปีจากนี้         (ปี 
2563 - 2565) จะเติบโตอยา่งต่อเนื่อง 
จาก 3 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย รายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้
ประจ�าจากการให้เชา่พื้นท่ี และรายได้
จากงานบริการ จากปัจจุบันท่ีมีรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์และมีราย
ได้จากงานบริการ โดยแนวโน้มผลการ
ด�าเนินงานในชว่ง 3 ปีจากนี้ จะมีอัตรา
การเติบโตท่ีระดับ 100% ต่อปี ขณะท่ี
แนวโน้มก�าไรสุทธิจะเติบโตในทิศทาง
เดียวกันกับรายได้รวม โดยจะมาจากการ
ทยอยสง่มอบยอด Backlog อยา่งต่อ
เนื่อง  



CPW เคาะราคาไอพีโอ 2.38 บาท/หุ้น ระดมทุน 380.8 ล้าน
บาท เปิดจองซื้อ 8 - 10 ตุลาคมนี้ คาดเทรดใน 

SET 18 ตุลาคม 62

CPW ก�าหนดราคา IPO ท่ี 2.38 บาท/หุ้น ระดม
ทุน 380.8 ล้านบาท เงินท่ีได้น�าไปใช้ขยายและ
ปรับปรุงสาขา รวมท้ัง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
และช�าระคืนหนี้ เพิ่มศักยภาพการแขง่ขัน และ
ขยายโอกาสในอนาคต "ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข" 
ซีอีโอ มั่นใจ CPW เป็นผู้น�าในธุรกิจสินค้าดิจิทัล
ไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายท่ีสุด และอยูใ่นธุรกิจท่ีมี
โอกาสเติบโตสูง "ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ"่ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บล.เคที ซีมิโก้ ในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงินและแกนน�าการจัดจ�าหนา่ยในครั้งนี้ ย�า 
ราคาไอพีโอสะท้อนพื้นฐานแข็งแกรง่ มั่นใจ CPW 
จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากนักลงทุน พร้อมควง 
Co-Underwrite 3 แหง่ รว่มขายหุ้น เปิดจองซื้อ
ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ตุลาคมนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อ
ขายใน SET 18 ตุลาคม 62

 
หมอ่มหลวงทองมกุฎ ทองใหญ ่ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด ใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด
จ�าหนา่ยและรับประกันการจ�าหนา่ยหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CPW เปิดเผยว่า มั่นใจหุ้น IPO ของ CPW จะ
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอยา่งดี โดยบริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไป
เป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.67% 
ของจ�านวนหุ้นส�ามัญท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว
ท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ ส�าหรับจ�านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 
จัดสรรให้แก่ประชาชนท่ัวไปตามดุลยพินิจของผู้
จัดจ�าหนา่ยหลักทรัพย์ 56.31% นักลงทุนสถาบัน 
35% ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 5.50% กรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานของบริษัท 3.19%
 
ก�าหนดราคาไอพีโอไว้ท่ีหุ้นละ 2.38 บาท คิดเป็น
มูลค่าการระดมทุน 380.8 ล้านบาท พิจารณาจาก
อัตราสว่นราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E Ratio) 19.83 
เท่า โดยค�านวนก�าไรสุทธิต่อหุ้น จากผลการ
ด�าเนินงานในชว่ง 4 ไตรมาสล่าสุด (ต้ังแต่ไตรมาส 
3/2561 ถึง ไตรมาส 2 /2562) เทียบกับอัตราสว่น
ราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E Ratio) เฉล่ียของ COM7 
และ SPVI ซึ่งมีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียง
กับ CPW มีค่าเท่ากับ 20.47 เท่า
 
ท้ังนี้ จะเปิดจองซื้อระหว่างวันท่ี 8 - 10 ตุลาคม 
2562 โดยมีผู้รว่มจัดจ�าหนา่ยและรับประกันการ
จ�าหนา่ยอีก 3 แหง่ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ 
เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลัก

ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด
ธุรกิจพาณิชย์ ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 โดยใช้ชื่อ
ยอ่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CPW"
 
"ราคาไอพีโอของ CPW ถือเป็นระดับราคาท่ีเหมาะ
สมกับปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกรง่ และมีความนา่
สนใจอยา่งมาก ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
ในธุรกิจกว่า 19 ปี และศักยภาพการเติบโตของบ
ริษัทฯ ในฐานะผู้น�าธุรกิจสินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์
สไตล์ เป็นธุรกิจท่ีได้รับอานิสงส์จากการขับเคล่ือน
นโยบายของภาครัฐ และการท่ีประเทศไทยก�าลัง
เดินหน้าเข้าสูยุ่คของ IoT และ 5G เทคโนโลยีจะ
ยิ่งเข้ามามีบทบาทส�าคัญ สนับสนุนให้สินค้าขอ
งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้น ท�าให้เชื่อมั่น
ว่า CPW จะเป็นหุ้นท่ีอยูใ่นเทรนด์การเติบโต และ
ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ท้ังนี้ ไมกั่งวลภาวะ
ตลาดหุ้นท่ีผันผวน เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบ
ริษัทฯ อีกท้ัง ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารโรดโชว์น�าเสนอ
ข้อมูลแก่นักลงทุน ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน
เป็นอยา่งมาก
 
ด้านนายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CPW กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าสง่
สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นน�า ทันสมัย 
ตอบสนองลูกค้าส�าหรับชีวิตยุคใหม ่เปิดเผยถึง 
แผนการระดมทุนในครั้งนี้จะชว่ยเพิ่มศักยภาพใน
การเติบโตให้กับบริษัทฯ โดยเตรียมน�าเงินท่ีได้จาก
การระดมทุนจ�านวนเงินท่ีได้จากการระดมทุนใน
ครั้งนี้หลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆ จ�านวนประมาณ 
360.24 ล้านบาท น�าไปใช้ขยายสาขาร้านค้าปลีก 
70.00 ล้านบาท การปรับปรุงสาขาร้านค้าปลีก
ปัจจุบัน18.00 ล้านบาท นอกจากนี้สว่นท่ีเหลือ จะ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 272.24 ล้านบาท ระยะ
เวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ ในชว่ง มกราคม - 
ธันวาคม 2563
 
กลยุทธ์ในชว่งต่อจากนี้ CPW เดินหน้ารุกตลาด
สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์เต็มก�าลัง เพื่อตอกย�าการ
เป็นผู้น�าท่ีมีสินค้าท่ีหลากหลายท่ีสุดในประเทศ 
ผา่นชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยท่ีแข็งแกรง่ (B2C) 
และมีธุรกิจค้าสง่ (B2B) ผา่น บริษัท โคแอน จ�ากัด 
(KOAN) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย รวมท้ัง ชอ่งทางการ
จ�าหนา่ยผา่นออนไลน์ เสริมผลประกอบการให้
แข็งแกรง่ หวังตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคยุคใหม ่สินค้าเทคโนโลยีจะเข้ามาเข้ามา

เติมเต็มและตอบโจทย์การใช้ชีวิต โดยสัดสว่น
สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของบริษัทฯ ในชว่งท่ีผา่นมา
มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง และในงวดครึ่งปีแรกมี
สัดสว่น 46.33% ของรายได้รวม สะท้อนกลยุทธ์ท่ี
วางไว้ประสบความส�าเร็จ และจะเติบโตรับโอกาส
ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีนโยบายขยายสาขาร้าน
ค้าปลีกในปี 2563 จ�านวน 6 สาขา ได้แก่ ร้าน .life 
และร้าน Apple Brand Shop เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงใช้ปรับปรุงสาขาร้าน
ค้าปลีกจ�านวน 3 สาขา ได้แก่ ร้าน .life ให้มีความ
ทันสมัยและมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
 
ปัจจุบัน CPW มีร้านค้าปลีกภายใต้การบริหาร
งานของบริษัทฯ จ�านวน 40 สาขา ได้แก่ ร้าน.
life (ดอทไลฟ์) จ�านวน 20 สาขา ซึ่งรวมร้านดอท
ไลฟ์ สาขาใหมล่่าสุด ท่ีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จะ
เปิดด�าเนินการเมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ร้าน 
iStudio by copperwired 13 สาขา ร้าน Ai_ สยาม
ดิสคัฟเวอรี่ 1 สาขา ร้าน iServe 5 สาขา U-Store 
by copperwired 1 สาขา โดยผลประกอบการ 3 
ปีย้อนหลังท่ีผา่นมา กลุ่มบริษัทคอปเปอร์ไวร์ด มี
การเติบโตอยา่งต่อเนื่อง ท้ังรายได้และก�าไรสุทธิ 
มีสาเหตุหลักมาจากสัดสว่นท่ีเพิ่มขึ้นของการขาย
กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และการขยายธุรกิจ
ค้าสง่ของบริษัทยอ่ยซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีสูง 
ส�าหรับผลประกอบการล่าสุดงวดประจ�า 6 เดือน
แรกปี 2562 มีรายได้รวมอยูท่ี่ 1,577.80 ล้านบาท 
เติบโต 5.90% ก�าไรขั้นต้นอยูท่ี่ 236.98 ล้านบาท 
เติบโต 8.56% ก�าไรสุทธิอยูท่ี่ อยูท่ี่ 26.48 ล้าน
บาท ลดลง 33.33% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน โดยก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสะท้อนการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ และสินค้ากลุ่มท่ีมีอัตราก�าไร
เติบโต ขณะท่ี ก�าไรสุทธิปรับลดลง มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย เนื่องจาก
มีการปิดปรับปรุงร้าน .life สาขาสยามพารากอน 
ในชว่งเดือน กุมภาพันธ์ - ต้นเดือนเมษายน 2562 
อีกท้ังยังมีการเปิดสาขาใหม ่เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต ส�าหรับสัดสว่นรายได้หลัก 
งวดประจ�า 6 เดือนแรกปี 2562 ได้แก่ กลุ่มสินค้า
ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital lifestyle) 46.33% กลุ่ม
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) 22.94% กลุ่ม
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (Computer & Tablet) 
27.72% กลุ่มบริการซอ่มแซม และรับประกัน 
2.43% ของรายได้รวม
 
อยา่งไรก็ตาม ในชว่งครึ่งปีหลังเป็นชว่งไฮซีซั่นข
องธุรกิจ มีสินค้าใหมท่ยอยเปิดตัว อาทิ Apple 
Watch, iPad, iPhone รุน่ใหม ่มั่นใจ จะเป็นชว่งท่ี 
CPW สร้างการเติบโตได้สูงตามเป้าหมายท่ีวางไว้



ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน"
เตรียมหุ้นไอพีโอ 80 ล้านหุ้น คาดเข้าเทรด mai  

ภายใน Q4/62 

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟล่ิง "เดอะแพรคทิเคิลโซลชูั่น" 
หรือ TPS ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai 
เตรียมหุ้นไอพีโอ 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% 
ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด เผยน�าเงินระดมทุนไปใช้
รองรับแผนการขยายธุรกิจ ด้วยการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการเครือขา่ย และจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพื่อ
แสดงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการ
ติดต่อสื่อสาร  คืนเงินกู้ สว่นท่ีเหลือใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงิน บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (TPS)  เปิดเผยว่าส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล่ิง) ของ TPS เมื่อวัน
ท่ี 4 ตุลาคม 2562  โดยบริษัทฯมีแผนเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก 
(IPO) จ�านวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) 
0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดสว่น 28.57% ของ
จ�านวนหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนแล้วท้ังหมด  คาด
ว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ และเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 
4 ปีนี้

TPS มีความโดดเด่นท่ีนา่สนใจในหลายด้าน 
โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ของ CISCO ระดับ  Gold Certified Partner ซึ่ง
ปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียง 11 รายเท่านั้น 
และบริษัทฯ ยังเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์
เครือขา่ยสารสนเทศชั้นน�าระดับโลกรายอ่ืนๆ อีก 
ได้แก่ NetApp, Palo Alto Networks, Symantec, 
VMware และ FORTINET พร้อมกับมีทีมงานผู้
เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์การท�างานซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนเป็นท่ีพึง
พอใจ
  
“บรษัิทฯเป็นพันธมิตรกับผูผ้ลิตอุปกรณ์เครอื
ข่ายสารสนเทศชั้นน�าระดับโลกได้แก่ บรษัิท ซิ
สโก้ ซสีเต็มส ์อิงค์ (Cisco) และผูผ้ลิตอุปกรณ์
และซอฟต์แวรไ์อทอีกีหลายราย โดยบรษัิทฯ
มผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน ท�าใหไ้ด้รบั Gold 
Certified Partner จาก Cisco และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่ง
ด ีนอกจากนีย้งัมคีวามสมัพันธ์ทีด่กัีบลกูค้า และ
คู่ค้า และมทีางเลือกทีห่ลากหลายในการให้
บรกิาร เช่น การใหบ้รกิารในรูปแบบสญัญาเช่า
ทางการเงิน มกีารใหบ้รกิารดูแลและบ�ารุงรกัษา
ระบบภายหลังการขาย และมกีารสง่มอบงาน
ทีต่รงต่อเวลา ท�าใหใ้นช่วงทีผ่า่นมาได้รบัการ

ยอมรบัจากลกูค้าชั้นน�าท้ังภาครฐั และเอกชน
โดยมกีลุ่มลกูค้าในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย 
ได้แก่ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมน�ามันและโรงกล่ัน 
อุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ โรงพยาบาล สถาบนัการ
เงิน สถาบนัการศกึษา และโลจิสติกส ์เป็นต้น 
นอกจากนีบ้รษัิทฯ มกีารขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจ
ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร ์
เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้รกิารใหค้ลอบคลมุ
งานได้ครบวงจรมากยิง่ขึน้”นางสาวพัชพรกล่าว

ขณะเดียวกันในอนาคตธุรกิจของ TPS ยังมี
ศักยภาพท่ีจะเติบโตได้อีกมาก ด้วยปัจจัยท่ี
สนับสนุนส�าคัญคือการลงทุนของหนว่ยงานภาค
รัฐ โดยมีงบประมาณรายจ่ายมากถึง 3 ล้านล้าน
บาท ส�าหรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
สง่เสริมสังคมดิจิทัลและสร้างการเข้าถึงการใช้
บริการสื่อสารอยา่งเท่าเทียม ตามแผนการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี (ประเทศไทย 4.0) และแผน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy) มุง่เน้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สว่น
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาค
เอกชนก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเชน่กัน จากการ
เปล่ียนแปลงจากระบบ 4G ไปสู ่5G ซึ่งจะท�าให้มี
การลงทุนในด้านนี้มากขึ้น ดังนั้นจึงสง่ผลบวกต่อ
การด�าเนินธุรกิจของ TPS 

TPS มีสัดสว่นรายได้หลักมาจากธุรกิจจ�าหนา่ย
และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคิด
เป็นสัดสว่นเฉล่ียในชว่งปี 2559–2561 เท่ากับ 
77.39% ในขณะท่ีสัดสว่นรายได้สว่นท่ีเหลือ
หลักๆ มาจากรายได้จากการให้บริการดูแลและ
บ�ารุงรักษาระบบภายหลังการขาย คิดเป็นสัดสว่น
เฉล่ียในชว่งปี 2559–2561 เท่ากับ 19.70% ใน
ขณะท่ี 6 เดือนแรกของปี 2562 สัดสว่นรายได้ของ
ธุรกิจจ�าหนา่ยและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่อสัดสว่นรายได้จากการให้บริการดูแลและบ�ารุง
รักษาระบบภายหลังการขายอยูท่ี่ประมาณ 75% 
ต่อ 25%

ส�าหรับผลการด�าเนินงานย้อนหลังในปี 2559 – 
2561 และงวด 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯมีราย
ได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 595.97 ล้าน
บาท 847.54 ล้านบาท 536.58 ล้านบาท และ 
321.31 ล้านบาท ตามล�าดับ และมีก�าไรสุทธิ
เท่ากับ 61.18 ล้านบาท 54.04 ล้านบาท 42.01 
ล้านบาท และในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 เท่ากับ 
22.15 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายและ

บริการในชว่ง 6 เดือนแรกของปี 2562 เทียบกับ 6 
เดือนแรกปี 2561 พบว่าบริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้น
กว่า 55% ในขณะท่ีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 503% 
และบริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
กว่า 34%

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า เงินท่ีได้จากการระดม
ทุนในครั้งนี้ จะน�าไปใช้ในการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติ
การเครือขา่ย (Network Operation Center: 
NOC) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพื่อแสดงระบบรักษา
ความปลอดภัยและระบบการติดต่อสื่อสาร(DEMO 
Data Center, Security & Collaboration)  ช�าระ
คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการลงทุนซื้อ
ท่ีดินและก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญแ่หง่ใหม ่
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

"บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขยายการบรกิารเพื่อให้
บรกิารครอบคลมุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
มากขึน้ จึงมแีผนงานโครงการในอนาคตดังนี ้ 
1.การจัดต้ังศูนยป์ฏิบติัการเครอืข่าย เพื่อรองรบั
การใหบ้รกิารดูแลและติดตามความเคล่ือนไหว 
(Monitor) ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
องค์กรของลกูค้า 2. การจัดต้ังศูนยข์้อมูลแสดง
ระบบรกัษาความปลอดภัยและระบบการติดต่อ
สื่อสาร  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสง่เสรมิการ
ขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์และ
บรกิารของบรษัิทฯ โดยใหล้กูค้าเหน็ถึงวิธกีาร
ท�างานของระบบจรงิและประสทิธิภาพของ
ระบบงานต่างๆ  และ 3.บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะ
ขยายฐานลกูค้าใหเ้พิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการ
รบังานโครงการทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้จากลกูค้าท้ัง
หน่วยงานของรฐัและเอกชน ซึง่จ�าเป็นทีจ่ะต้อง
ใช้เงินทนุหมุนเวยีนมากขึน้ โดยบรษัิทฯ คาดว่า
จะใช้แหล่งเงินทนุจากการเสนอขายหลักทรพัย์
ต่อประชาชนในครัง้นี ้เพื่อสนับสนุนแผนงานดัง
กล่าว"นายบุญสม กล่าวในทีส่ดุ

ท้ังนี้ TPS ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา 
ออกแบบ จัดหา ติดต้ัง และจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แบง่การให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 
ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจ�าหนา่ยอุปกรณ์และวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจให้บริการดูแลและ
บ�ารุงรักษาระบบภายหลังการขาย  ธุรกิจให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ   ปัจจุบันบริษัทได้
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Gold Certified 
Partner จาก บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ (CISCO) 
ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
และได้รับการยอมรับจากลูกค้าท่ัวโลก





SCB EIC   หั่นเศรษฐกิจไทยปี 62  เหลือ 2.8%
จากเดิมคาดโต 3% หลังสงครามการค้า

ยืดเยื้อกระทบส่งออกและท่องเที่ยว
ศูนยวิ์จัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย ์ ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย
ปี 2562 เหลือ 2.8% จากประมาณการเดิมท่ี 
3.0% โดยมีสาเหตุหลักจากสงครามการค้าท่ี
ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงผลกระทบสะสมของการ
ต้ังก�าแพงภาษีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในชว่งท่ี
ผา่นมา เริ่มสง่ผลเป็นวงกว้างมากขึ้นในหลาย
ประเทศ โดยผลกระทบในระยะหลังไมไ่ด้กระจุก
ตัวเพียงแค่การผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า
ระหว่างประเทศ และการลงทุน แต่เริ่มกระจาย
ตัวท�าให้ภาคบริการชะลอลงอีกด้วย นอกจาก
นั้น ความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
(technical recession) ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นโดย
เฉพาะประเทศท่ีเศรษฐกิจพึ่งพาการค้าระหว่าง
ประเทศค่อนข้างมาก เชน่ เยอรมนี ฮ่องกง และ 
สิงคโปร์ ซึ่งจากการท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวและ
ความเสี่ยงด้านต�าสูงขึ้น ท�าให้ธนาคารกลาง
ท่ัวโลกเริ่มกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบผอ่น
คลายเพื่อประคับประคองการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ 

รวมถึงหลายประเทศท่ีมีความสามารถในการท�า
นโยบายการคลัง  (fiscal policy space) ก็เริ่มมี
การออกมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เชน่กัน ซึ่งจากปัจจัยข้างต้น อีไอซีประเมินว่า 
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง และ
เมื่อรวมกับการแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับค่าเงินของประเทศคู่ค้าและคู่แขง่ ก็จะท�าให้
ภาคการสง่ออกและการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว
ในรูปของเงินบาทได้รับผลกระทบ ดังนั้น อีไอซี
จึงมีการปรับลดประมาณการอัตราขยายตัวของ
มูลค่าสง่ออกเป็นหดตัวท่ี -2.5% ขณะท่ีภาคท่อง
เท่ียว แม้จะคงคาดการณ์จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ี 
40.1 ล้านคน แต่มีการปรับลดประมาณการค่า
ใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวของนักท่องเท่ียวตามการแข็ง
ค่าของเงินบาท ด้านอุปสงค์ในประเทศ สัญญาณ
การชะลอตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชนชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะยอดขายท่ีอยูอ่าศัยในภาค
อสังหาริมทรัพย์และยอดขายรถยนต์ท่ีหดตัว 
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนตัวลงสะท้อนจากการ
จ้างงานท่ีหดตัวโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 
รายได้ภาคการท่องเท่ียวและภาคเกษตรท่ีซบเซา 
และความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ีลดต�าลง รวมท้ัง
ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบัน
การเงินจากสัญญาณคุณภาพสินเชื่อท่ีด้อยลง
และมาตรการก�ากับดูแลการให้สินเชื่อท่ีเข้มงวด
ขึ้น ส�าหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาค
รัฐท่ีประกาศในชว่งเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา อีไอ
ซีประเมินว่าจะมีผลชว่ยพยุงการใช้จ่ายสินค้า
ไมค่งทนในชว่งท่ีเหลือของปี 2562 เป็นส�าคัญ 
อยา่งไรก็ดี ความล่าช้าของการผา่น พรบ. งบ

ประมาณปี 2563 จะกระทบต่อเม็ดเงินลงทุน
ภาครัฐในสว่นของโครงการใหม ่ 

ส�าหรับปี 2563 อีไอซีคาดเศรษฐกิจไทยจะขยาย
ตัวท่ี 2.8% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีจะชะลอ
ตัวต่อเนื่องและภาระหนี้ครัวเรือนท่ีจะกดดัน
ก�าลังซื้อในประเทศ ความเสี่ยงด้านต�าจากผลก
ระทบของสงครามการค้าท่ียืดเยื้อและความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลาย
ประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยหลักท่ีท�าให้การฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง ดังนั้นอีไอซี
ประเมินว่าการฟื้ นตัวของการสง่ออกไทยจะเป็น
ไปอยา่งช้า ๆ (0.2% ในปี 2563) ในสว่นของ
ภาคอุปสงค์ในประเทศ อีไอซีคาดการลงทุนภาค
เอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากปี 2562 
เล็กน้อย ตามอุปสงค์ของการสง่ออกท่ียังฟื้ นตัว
ไมช่ัดเจน ประกอบกับการก่อสร้างภาคเอกชน
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับผลกระทบจาก
มาตรการ LTV นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชน
มีทิศทางชะลอลงเชน่กันจากหลายปัจจัยกดดัน 
ได้แก่ ภาระหนี้ครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดับสูง และ
ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้น
ฐานและการบริโภคของภาครัฐรวมถึงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะมีบทบาทมากขึ้นต่อ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 

ด้านนโยบายการเงิน อีไอซีคงมุมมอง กนง. 
มีโอกาสลดดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในไตรมาสท่ี 
4/2562  สูร่ะดับ 1.25% ซึ่งเป็นระดับท่ีต�าท่ีสุด
ในประวัติศาสตร์ และจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอด
ปี 2563 แม้ในชว่งเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา กนง. 
จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแล้ว 1 ครั้ง
และล่าสุดในการประชุมเดือนกันยายนได้ปรับ
ลดประมาณการเศรษฐกิจของท้ังปี 2562และ
ปี 2563  แต่ในระยะถัดไป ความเสี่ยงด้านต�า
จากท้ังในและนอกประเทศท่ีมีสูงขึ้น จะท�าให้ 
กนง. มีโอกาสปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยปี 2563 ท่ีคาดว่าจะโตถึง 3.3% ลงได้อีก 
ประกอบกับแนวโน้มเงินเฟ้อท่ีจะยังอยูต่�ากว่า
กรอบเป้าหมายท้ังในปีนี้และปีหน้า นา่จะท�าให้ 
กนง. พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
อีก 1 ครั้งในไตรมาสท่ี 4/2562 และจะคงอัตรา
ดอกเบี้ยไว้ท่ีระดับ 1.25% ตลอดท้ังปี 2563 
เพื่อประคับประคองก�าลังซื้อในประเทศผา่น
ชอ่งทางการลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งแม้อาจ
จะไมก่ระตุ้นให้เกิดการกู้ยืมใหมไ่ด้มากนักภาย
ใต้ความไมแ่นน่อนท่ียังอยูใ่นระดับสูง แต่จะมี
สว่นลดภาระการช�าระหนี้ให้กับครัวเรือนและ
ธุรกิจ SME ท่ีมีหนี้อยูแ่ล้วเป็นส�าคัญ ในสว่น
ของปัญหาเสถียรภาพระบบการเงินจากภาวะ

อัตราดอกเบี้ยต�าต่อเนื่องยาวนาน กนง. นา่จะใช้
มาตรการ macro และ micro prudential เป็น
เครื่องมือหลักในการจัดการความเสี่ยง ส�าหรับ
ทิศทางของค่าเงินบาท อีไอซีประเมินว่า ค่าเงิน
บาทจะยังได้รับแรงกดดันด้านแข็งค่าเมื่อเทียบ
กับสกุลเงินในภูมิภาคอยา่งต่อเนื่องจากดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยท่ีเกินดุลสูง แนวโน้มการปรับ
ลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในภูมิภาค
ท่ีอาจท�าได้มากกว่าของไทยซึ่งอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยูใ่นระดับค่อนข้างต�าอยูแ่ล้ว ตลอดจน
เงินทุนเคล่ือนย้ายท่ีเข้ามาเป็นชว่ง ๆ จากการท่ี
เงินบาทถูกมองว่าเป็นสกุลเงินท่ีปลอดภัยของ
ภูมิภาค ซึ่งจะท�าให้ค่าเงินบาทเคล่ือนไหวอยูใ่น
ชว่ง 30-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในชว่งปี 2563

 ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปมา
จากท้ังภายในและภายนอก โดยสงครามการค้า
ยังคงเป็นความเสี่ยงส�าคัญท่ีอาจมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นได้อีกและอาจท�าให้การสง่ออกและการ
ท่องเท่ียวของไทยได้รับผลกระทบมากกว่าท่ี
คาด ซึ่งสง่ผลกระทบท�าให้เศรษฐกิจไทยในปี 
2020 อาจชะลอลงมากกว่าคาด นอกจากนี้ 
ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีต้องจับตาคือความขัด
แย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เชน่ Brexit การประท้วง
ในฮ่องกง และความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ ท่ีอาจท�าให้เศรษฐกิจโลกชะลอเพิ่ม
เติม และอาจเกิดความผันผวนในตลาดเงินโลก
ได้ ขณะท่ีความเสี่ยงภายในประเทศมาจากความ
เปราะบางทางการเงินท่ีมีมากขึ้นท้ังในสว่น
ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ SME สะท้อน
จากระดับหนี้เสีย (NPL) ท้ังในสว่นของสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจ SME ท่ีโน้มสูง
ขึ้นจากผลกระทบสะสมของภาระหนี้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
รายได้ท่ีชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ และการ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างท่ีท�าให้ยอดขายของ
ธุรกิจและรายได้ของครัวเรือนมีแนวโน้มกระจุก
ตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ความล่าช้าในการจัดท�า
งบประมาณ รวมถึงประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย
ของภาครัฐ ก็ยังเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงภายในส�าคัญ
ท่ีสง่ผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะข้าง
หน้า 
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  หั่น GDP ไทยปี 62 
ลงมาอยู่ที่ 2.8% 

มองปี 63 ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะโตต�่ากว่า 3%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดประมาณ
การเศรษฐกิจไทยปี 2562 ลงมาอยู่
ท่ี 2.8% จากเดิม 3.1% ขณะท่ีคาด
การณ์เศรษฐกิจไทยในปีหน้าว่ามี
ความเสี่ยงท่ีจะโตต�ากว่า 3.0% จาก
หลายปัจจัยลบ

นางสาวณัฐพร ตรรีตัน์ศริกิลุ ผูช้่วย
กรรมการผูจั้ดการ ศูนยวิ์จัยกสกิร
ไทย เปิดเผยว่าการปรับลดจีดีพีปี 
2562 มาจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอ
ตัว ท�าให้ตัวเลขสง่ออกของไทยใน
ชว่ง 8 เดือนแรกท่ีผา่นมา หดตัว
มากกว่าคาด โดยหดตัวในหลาย
กลุ่มสินค้าและเกือบทุกตลาดหลัก 
ซึ่งสง่ผลให้ปรับลดประมาณการการ
สง่ออกลงเหลือ -2.0% ถึง 0.0% 
จากเดิมท่ี 0.0%

ส�าหรับในปี 2563 ปัจจัยเสี่ยง
เศรษฐกิจโลกท่ียังมีอยูม่าก ท�าให้
การสง่ออกยังคงหดตัว ซึ่งเป็น
เง่ือนไขส�าคัญท่ีท�าให้จีดีพีมี
โอกาสต�ากว่า 3.0% อยา่งไรก็ตาม 
ประมาณการนี้ต้ังอยูบ่นเง่ือนไข
แวดล้อมท่ีประเมินได้ ณ ขณะนี้
และยังไมร่วมมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยในปีนี้ 
คาดว่ามาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” จะ
ชว่ยหนุนจีดีพีราว 0.02% สว่นในปี
หน้าต้องรอติดตามว่าจะมีมาตรการ
ทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพิ่มเติมหรือไม ่ซึ่ง
หากมี ก็ควรเน้นไป
ท่ีการดูแลแรงงานท่ี
ไมม่ีหลักประกันทาง
สังคมรองรับ อยา่ง
เชน่กลุ่มอาชีพอิสระ 
รวมถึงเอสเอ็มอีท่ียอด
ขายชะลอตัวลง หลัง
ผู้บริโภคระวังการ
ใช้จ่าย ในสว่นของ
มาตรการทางการเงิน
นั้น มองว่า กนง.อาจ
ลดดอกเบี้ยได้อีก เพียง
แต่มาตรการทางการ
เงินต้องใช้เวลากว่าจะ
ทยอยเห็นผลบวกต่อ
เศรษฐกิจ

ด้าน ดร.ศิวัสน์ เหลือง
สมบูรณ์ ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย มองว่าประเด็นข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ท่ียังคงยืดเยื้อ จะกระทบการสง่
ออกของไทยในปี 2563 เพิ่มเติมอีก 
1,000-2,500 ล้านดอลลาร์ฯ หลัง
ต้องรับรู้ผลกระทบจากการเก็บภาษี
น�าเข้าจากสินค้าจีนต่อเนื่อง ขณะท่ี
ในปี 2562 คาดการณ์ผลกระทบไว้
ท่ี 2,100-3,000 ล้านดอลลาร์ฯ 

นอกจากนี้ แม้ว่าไทยอาจได้รับ

ประโยชน์จากการย้ายฐานการ
ผลิตบ้าง แต่ก็จะเน้นไปท่ีธุรกิจ
ท่ีไทยเป็นฐานการผลิตเดิม สว่น
สถานการณ์ Brexit คาดว่า มีความ
เป็นไปได้สูงท่ีสหราชอาณาจักร
คงต้องออกจากสหภาพยุโรปแบบ 
No Deal โดยขั้นตอนต่อไปคือ
การตกลงกันเรื่องรูปแบบและข้อ
ตกลงทางการค้าระหว่างกัน รวมถึง
ประเด็นพรมแดนไอร์แลนด์เหนือ
ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้จะมีผลกระทบ
ต่อตลาดเงิน แม้ว่าผลกระทบของ 
Brexit ต่อเศรษฐกิจไทยจะมีไมม่าก
นัก



IVL เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 1.5 หมื่นลบ. 
ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5% ต่อปี หวังดึงดูดนักลงทุนวงกว้าง

บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับ
โลก เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ี
มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่าไมเ่กิน15,000 ล้าน
บาทล่าสุด ซึ่งเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2562ทริส 
เรทต้ิง คงอันดับเครดิตองค์กรท่ีระดับ "AA-" 
ด้วยแนวโน้ม "Stable" และอันดับเครติตหุ้นกู้
ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ ท่ี
ระดับ "A" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนฯ ดังกล่าว
ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีระดับ 5.00% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเป็นอัตราท่ีจูงใจ
ส�าหรับการลงทุนในภาวะปัจจุบัน ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอยูท่ี่ 1.50% และอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5 ปีอยูท่ี่ 1.40% 
และอายุ10 ปี อยูท่ี่ 1.49% ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้แต่ง
ต้ัง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้
จัดการการจัดจ�าหนา่ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะ
คล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเปิดเสนอขาย
ระหว่างวันท่ี 4 - 7 พฤศจิกายน 2562 จองซื้อ
ขั้นต�า 1 แสนบาท

IVL เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์อันดับท่ี 35 ของโลก 
โดยวัดจากรายได้รวมปี 2561 ตามรายงานของ 
'Chemical Week'ท้ังนี้ ในชว่งปี 2557 - 2562 
IVL ได้เสริมสร้างความแข็งแกรง่ทางธุรกิจ
และสถานะการเงิน ด้วยการขยายการลงทุน
ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่ Integrated PET, 
เส้นใยส�าหรับเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในบ้าน 
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย และยานยนต์, ออกไซด์
แบบบูรณาการและอนุพันธ์, เคมีภัณฑ์ชนิด
พิเศษ และบรรจุภัณฑ์ โดยมีโรงงานผลิต 101 
แหง่ ใน 31 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัว
โลก ท้ังเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป 
และแอฟริกา ซึ่งในชว่งเวลาดังกล่าว IVL ได้เพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ไปสูผ่ลิตภัณฑ์
ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความจ�าเป็น และ
เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบของ

แบรนด์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ
เทคโนโลยีการผลิต

 นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สกล่าวว่า"เพื่อ
รองรับการเติบโตและความหลากหลายของ
ธุรกิจ IVL ได้ขยายการบริหารงานท้ังส�านักงาน
สว่นกลาง ส�านักงานภูมิภาค และสว่นธุรกิจ
ต่างๆ ด้วยแนวทางเชิงกลยุทธ์และการเติบโต
อยา่งมั่นคง สง่ผลให้ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา ราย
ได้และกระแสเงินสดของ IVL เพิ่มขึ้นอยา่งก้าว
กระโดดและต่อเนื่อง ซึ่งจะสง่ผลต่อการโตเติบ
อยา่งยั่งยืนในระยะยาว"

 นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ด้านการเงิน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สเสริม
ว่า"ในชว่ง 5 ปีมานี้ IVL ได้เสริมความแข็งแกรง่
ของธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อยา่งต่อเนื่อง ท้ังการผลิตแบบบูรณาการระดับ
โลกท่ีขยายไปยังทุกภูมิภาคคลอบคลุมตลาด
ส�าคัญๆ ท่ีมีการบริโภคสูง ซึงความหลากหลาย
และความเป็นผู้น�าเหล่านี้ ท�าให้ IVL ได้รับการ
จัดอับดับการลงทุนท่ีดีและจะสามารถยกระดับ
ความแข็งแกรง่ของบริษัทได้อยา่งเหมาะสม"

 ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าว ท�าให้ในปี 2560 
ทริส เรทต้ิง ได้เพิ่มอันดับความนา่เชื่อถือของ 
IVL จาก "A+" แนวโน้ม "Stable" เป็น "A+" 
แนวโน้ม "Positive" จากนั้นในปี 2561 ได้เพิ่ม
อันดับความนา่เชื่อถือของ IVL อีกครั้ง จาก 
"A+" แนวโน้ม "Positive" เป็น "AA-" แนวโน้ม 
"Stable" และเพิ่มอันดับความนา่เชื่อถือของหุ้น
กู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนฯ จาก "A-" แนว
โน้ม "Stable" เป็น "A" แนวโน้ม "Stable"

  Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI 
ให้การยอมรับการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืนของ IVL โดยได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่ม

ดัชนีตลาดประเทศเกิดใหม ่(DJSI Emerging 
Markets) ต้ังแต่ปี 2560 และการด�าเนินงานท่ี
ดีขึ้นท้ังด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแล (ESG Rating) บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับ
โลก (DJSI World) และยังคงเป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มดัชนีตลาดประเทศ
เกิดใหม ่(DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่อง
เป็นปีท่ี 3ด้วยความมุง่มั่นและความเป็นผู้น�า
ในการจัดการปัญหาพลาสติกด้วยการรีไซเคิล 
IVL ได้ประกาศแผนการลงทุนเพิ่มเติมส�าหรับ
โรงงานรีไซเคิล PET ท้ังในรูปแบบการขยาย
ก�าลังการผลิตของโรงงานท่ีด�าเนินการปัจจุบัน 
และการเข้าซื้อกิจการท่ีเหมาะสมท่ัวโลก ซึ่งจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีผลักดันให้ใช้พลาสติก PET 
รีไซเคิล หรือ rPETเพิ่มมากขึ้น

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบ 12 เดือน 
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้
ประมาณ 376,000 ล้านบาท มีก�าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจ�าหนา่ย 
(Core EBITDA) ประมาณ 45,000 ล้านบาท 
ก�าไรสุทธิ 21,000 ล้านบาท และสามารถสร้าง
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานได้ 38,000 
ล้านบาท อีกท้ังยังได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นอยา่งสม�าเสมอ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความ
แข็งแกรง่ด้านสถานะการเงินจากการท่ีมีการใช้
สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ ระหว่างปี 2560 - 
2561 ประมาณ 31,000 ล้านบาท และมีการก
ระจายความหลากหลายของแหล่งเงินทุน ท้ัง
จากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงเงินกู้สี
เขียว (Green loans) และการออกหุ้นกู้ท้ังใน
ตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ รวม
ถึงการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ในครั้งนี้

ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้และรา่งหนังสือชี้ชวนท่ี www.sec.
or.th



BGRIM ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนขายผู้
ลงทุนท่ัวไป มูลค่า 6 พันลบ. พร้อมส่วนส�ารองเสนอ

ขาย 2 พันลบ. คาดเสนอขาย 19-21 พ.ย.นี ้

บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน
ชั้นน�าของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้
ด้อยสิทธิ เพื่อเสริมความแกรง่ เตรียม
ความพร้อมลุยพัฒนาโรงไฟฟ้าท้ังใน
และต่างประเทศ ยื่นไฟล่ิง ก.ล.ต. เสนอ
ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน 
แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป มูลค่าเสนอขายรวม 
6 พันล้านบาท พร้อมสว่นส�ารองเสนอ
ขาย 2 พันล้านบาท โดยหุ้นกู้ได้เรทต้ิง 
BBB+ จากทริสเรทต้ิง ขณะท่ีเรทต้ิง
องค์กรอยูท่ี่ ‘A’ แนวโน้ม ‘คงท่ี’ คาด
เสนอขายระหว่างวันท่ี 19 - 21 พ.ย.นี้ 
จ่ายดอกเบี้ย 5.00% ต่อปีในชว่ง 5 ปี
แรก พร้อมแต่งต้ัง ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงไทย     
ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ บล. ภัทร 
และ บล. เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการ
จัดจ�าหนา่ย
 
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 
(หรือ BGRIM) ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน
ชั้นน�าของไทย เปิดเผยว่า บริษัทอยู่
ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
(ไฟล่ิง) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอ
อนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ท่ีมีลักษณะคล้ายทุนแก่ผู้ลงทุนท่ัวไป 
โดยต้ังเป้าเสนอขายรวม 6 พันล้านบาท 
พร้อมสว่นส�ารองเสนอขายอีกไมเ่กิน 
2 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะเปิดจอง
ซื้อระหว่างวันท่ี 19 - 21 พฤศจิกายนนี้ 
ซึ่งเหตุผลในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี
ลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ คือเสริมสร้าง
ความแข็งแกรง่ของโครงสร้างทางการ
เงินของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและ
รองรับกับแผนการเติบโตอยา่งยั่งยืนของ
บริษัทในอนาคต  ท้ังนี้ ต้ังแต่บริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 
2560 บริษัทสามารถท�าผลงานได้เกิน
เป้าหมายมาโดยตลอด โดยได้ขยายโรง
ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบท้ังในและต่าง
ประเทศ
 
“เมื่อปี 2560 ช่วงทีเ่ราน�าบรษัิทเข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยฯ์ เรา

มโีครงการทีเ่ปิดด�าเนินการแล้วรวม
ถึงโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง
และพัฒนา ท้ังหมด 30 โครงการ ก�าลัง
การผลิตรวม 1,646 เมกะวัตต์ ซึง่ใน
ช่วง 2 ปีทีผ่า่นมานี ้เราได้พิสจูน์ใหเ้หน็
ถึงศกัยภาพในการเติบโตของบรษัิท
ในระดับภมูิภาคอยา่งชัดเจน ด้วยการ
ขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าหลาก
หลายรูปแบบ ท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทีเ่วยีดนาม 2 แหง่ ขนาด 257 เมกะ
วัตต์ และ 420 เมกะวัตต์ ซึง่ถือเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูิภาคอาเซยีน รวมถึง
โรงไฟฟ้าพลังน�าใน สปป. ลาว โดย
ปัจจุบนั บรษัิทมโีรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด�าเนิน
การแล้วเพิ่มขึน้เป็น 45 โครงการ ก�าลัง
การผลิตรวม 2,892 เมกะวัตต์ และ
อยูร่ะหว่างศกึษาโอกาสการลงทนุ
ใน เกาหลใีต้ มาเลเซยี กัมพูชา และ
ฟิลิปปินส ์เพื่อแสวงหาโอกาสการ
ลงทนุทีน่่าสนใจและมผีลตอบแทน
ทีเ่หมาะสมในอนาคต” ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร BGRIM กล่าว

ท้ังนี้ บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เป็น
หนึ่งในธุรกิจหลักภายใต้กลุ่ม บี.กริม  ซึ่ง
ด�าเนินธุรกิจเคียงคู่กับประเทศไทยมายา
วนานกว่า 140 ปี และเป็นผู้บุกเบิกการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน รวม
ถึงเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายแรกๆของประเทศไทย ภายใต้ 
BGRIM ซึ่งด�าเนินธุรกิจไฟฟ้ามายาวนา
นกว่า 20 ปี ในปัจจุบัน BGRIM มีก�าลัง
การผลิตท่ีมาจากโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศราว 75% และในต่างประเทศ
ราว 25% ท้ังนี้ บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะ
ขยายก�าลังการผลิตเป็น 5,000 เมกะ
วัตต์ ภายในปี 2565 จากปัจจุบันท่ีมี
โครงการโรงไฟฟ้าท้ังหมดรวมโครงการ
ท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
ท้ังหมด 56 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 
3,245 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเปิดให้

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568 
 
ส�าหรับจุดเด่นของ BGRIM นั้น นอกจาก
จะเป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีความจ�าเป็นต่อท้ังการใช้ชีวิต
ของประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ธุรกิจ
ของบริษัทยังถือว่ามีความมั่นคงทาง
กระแสเงินสด จากการท�าสัญญาขาย
ไฟฟ้าระยะยาว 20-25 ปีกับ กฟผ. กฟภ. 
กฟน. การไฟฟ้าลาว และการไฟฟ้า
เวียดนาม รวมถึงมีสัญญาขายไฟฟ้าและ
ไอน�ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ชั้นน�าในประเทศไทย 6 แหง่ ซึ่งมีอายุ
สัญญาประมาณ  10 - 15 ปี ซึ่งจุดเด่นนี้ 
รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้า ท�าให้
บริษัทได้รับเรทต้ิง ‘A’ แนวโน้ม ‘คงท่ี’ 
จาก ทริสเรทต้ิง และหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี
ลักษณะคล้ายทุนได้รับเรทต้ิง ‘BBB+’
 
 ส�าหรับผู้ลงทุนท่ีสนใจ สามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.
sec.or.th หรือติดต่อผา่นสาขาธนาคาร
ดังต่อไปนี้
-          ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 
-          ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-111-1111
-          ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 
-          ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) โทร. 02-777-6784
-          บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 
(มหาชน) โทร. 02-305-9442 และ
-           บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
จ�ากัด โทร. 02-680-4004



ตลท.เผย ผลส�ารวจ CEO Survey คาดเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่ง
หลังของปี 62 โตลดลงจากการส�ารวจครั้งก่อน - แนวโน้มการ
ลงทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับเดิม รอดูความชัดเจน

สถานการณ์เศรษฐกิจ

SET NOTE ฉบับท่ี 11/2562 ผลส�ารวจ
ความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 
(CEO Survey):Economic Outlook 
ในชว่ง 6 เดือนหลังของปี 2562โดย 
น.ส. สุมิตรา ต้ังสมวรพงษ์    ฝ่ายวิจัย 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

Executive Summary

“CEO คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยใน
ช่วงครึง่หลังของปี 2562 จะเติบโตลด
ลงจากการส�ารวจครัง้ก่อน โดยคาด
ว่าในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต
ในช่วง 2% ถึง 3% ท้ังนี ้เศรษฐกิจ
ไทยในช่วงครึง่หลังของปีจะได้รบัแรง
สนับสนุนจากปัจจัยภายในประเทศเป็น
ส�าคัญ ท้ังนโยบายการคลังและการใช้
จ่ายภาครฐั เสถยีรภาพการเมืองไทย 
และการท่องเทีย่ว ขณะทีปั่จจัยเสีย่ง
ส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยเป็นปัจจัยทีม่คีวามเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์
เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า ค่าเงิน
บาทหรอืการสง่ออกทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากทิศทางการค้า โดย 85% ของ CEO 
ทีต่อบแบบสอบถามคาดว่าสงครามการ
ค้าจะสง่ผลลบต่อเศรษฐกิจไทย”

• CEO คาดว่าทิศทางอุตสาหกรรมของ
บริษัทจดทะเบียนในครึ่งหลังของปี 2562 
มีทิศทางท่ีแยล่งเมื่อเทียบกับการส�ารวจ
ครั้งก่อน โดย 42% ของ CEO คาดว่า
อุตสาหกรรมของตนจะแยล่งตามทิศทาง

ภาวะเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม 31% คาด
ว่าอุตสาหกรรมจะปรับดีขึ้นต่อเนื่องจาก
ครึ่งแรกของปี 2562

• อยา่งไรก็ตาม 52% ของ CEO คาด
ว่าผลการด�าเนินงานในชว่ง 6 เดือนหลัง
ของปี 2562 จะปรับตัวดีขึ้นและรายได้
รวมของปี 2562 จะเติบโตมากกว่า 6% 
โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในหมวด
พาณิชย์ หมวดการแพทย์ หมวดประกัน
ภัยและประกันชีวิต เป็นต้น

• แนวโน้มการลงทุนในชว่ง 12 เดือน
ข้างหน้า CEO คาดว่าจะรักษาระดับการ
ลงทุนในระดับเดิม โดยรอดูความชัดเจน
ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ความระมัดระวังในการลงทุน อยา่งไร
ก็ตาม พบว่า 50% ของ CEO วางแผนใน
การขยายการลงทุนในต่างประเทศ เป้า
หมายหลักในการลงทุนต่างประเทศยังคง
เป็นประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านในอาเซียน 
ท้ังในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ 

• ด้านการสง่ออก พบว่า CEO คาด
การณ์การสง่ออกในชว่ง 6 เดือนหลังของ
ปี 2562  มีการเปล่ียนทิศทางจากการ
ส�ารวจครั้งก่อน โดย 36% คาดว่าจะอยู่
ในระดับเดิม ขณะท่ี 33% คาดว่าจะแย่
ลง และ 31% คาดว่าจะดีขึ้น 

• CEO สว่นใหญม่ีความกังวลใจมาก

ขึ้นเก่ียวกับก�าลังซื้อภายในประเทศ ซึ่ง
เป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลักใน
ปัจจุบัน และมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น
มากส�าหรับสถานการณ์เศรษฐกิจของคู่
ค้าต่างประเทศ โดยขยับมาเป็นอันดับ 
2 จากอันดับ 8 ขณะท่ีปัญหาขาดแคลน
แรงงานมีฝีมือลดลงไปอยูอั่นดับ 3 

 Disclaimer: ข้อมูลท่ีปรากฎใน
เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นบนพื้นฐาน
ของข้อมูลท่ีมีความนา่เชื่อถือโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิด
แก่ผู้อ่าน มิใชก่ารให้ค�าแนะน�าด้านการ
ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
มิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของ
ข้อมูล และไมร่ับผิดชอบต่อความเสีย
หายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น อันเนื่องจากการน�า
ข้อมูลไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่งหรือท้ังหมด
ไปใช้อ้างอิง หรือเผยแพรไ่มว่่าใน
ลักษณะใด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไมว่่า
สว่นใดสว่นหนึ่งหรือท้ังหมดตามหลัก
เกณฑ์ท่ีเห็นสมควร ความเห็นท่ีปราก
ฎในรายงานฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น
สว่นตัวของผู้เขียน ซึ่งไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง
กับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย

 รายละเอียดเพิ่มเติม: https://
www.set.or.th/th/setresearch/
information/setnote.html



นายไพบูลย ์นลินทรางกรู ประธาน
กรรมการสภาธุรกิจตลาดทนุไทย เปิด
เผยดัชนคีวามเชื่อมั่นนักลงทนุ (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจ�าเดือน
ตลุาคม 2562 ว่า “ดัชนคีวามเชื่อมั่นนัก
ลงทนุในอกี 3 เดือนข้างหน้าปรบัตัวเพิ่มขึน้
เล็กน้อยอยูใ่นเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็น
เดือนทีส่อง โดยผลส�ารวจพบว่านักลงทนุ
คาดหวังนโยบายภาครฐัและภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่น
นักลงทนุ ขณะทีค่วามขัดแยง้ทางการค้า
ระหว่างประเทศเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่น
นักลงทนุมากทีส่ดุ”

 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจ�าเดือน
ตุลาคม 2562 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป ดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนใน
อีก 3 เดือนข้างหน้า (ธันวาคม 2562) อยู่
ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (Neutral) (ชว่งค่าดัชนี 
80 - 119) โดยเพิ่มขึ้น 8.64% มาอยูท่ี่ระดับ 
111.62

 -ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอยูใ่น Zone ทรงตัว 
(Neutral) เชน่เดิม

 - ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศลดลงเล็กน้อยอยูใ่น Zone ร้อนแรง 
(Bullish) เชน่เดิม

 - ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคล
เพิ่มขึ้นมาอยูใ่น Zone ทรงตัว (Neutral)

 -ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยูใ่น Zone 

ทรงตัว (Neutral)

 -หมวดธุรกิจท่ีนา่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

 -หมวดธุรกิจท่ีไมน่า่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดธุรกิจเหล็ก (STEEL)

 -ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากท่ีสุด คือ นโยบายภาครัฐ

 - ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากท่ีสุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ

“ผลส�ารวจ ณ เดือนกันยายน ดัชนคีวาม
เชื่อมั่นนักลงทนุปรบัตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยอยู่
ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนทีส่อง โดยกลุ่ม
บญัชนัีกลงทนุรายบุคคลฟื้ นตัวขึน้มาอยูใ่น
เกณฑ์ทรงตัวจากเกณฑ์ซบเซาในเดือนก่อน 
กลุ่มนักลงทนุสถาบนัในประเทศและกลุ่ม
บญัชบีรษัิทหลักทรพัยเ์พิ่มขึน้อยูท่ีเ่กณฑ์
ทรงตัวเช่นเดิม ขณะทีก่ลุ่มนักลงทนุต่าง
ประเทศลดลงเล็กน้อยอยูท่ีเ่กณฑ์รอ้นแรง
เช่นเดิม

ในชว่งเดือนกันยายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปรับตัวเคล่ือนไหวทรงตัวในทิศทางลดลง
เล็กน้อยจากระดับ 1654 จุด โดยดัชนีทยอย
ปรับตัวลดลงในชว่งครึ่งเดือนหลัง ภายหลัง
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ
ลง 0.25% แต่ไมส่ง่สัญญาณความต่อเนื่อง
ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ท�าให้ดัชนีฯ
เคล่ือนไหวอยูใ่นชว่ง 1630 จุด ในชว่งปลาย
เดือน โดยทิศทางการลงทุน ในอีก 3 เดือน
ข้างหน้า ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน

มากท่ีสุดคือความเชื่อมั่นในปัจจัยในประเทศ
จากความคาดหวังนโยบายภาครัฐท่ีทยอย
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รองลงมาคือ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการไหลเข้า
ออกของเงินทุน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่น 

อยา่งไรก็ตามนักลงทนุมคีวามกังวลปัจจัย
ต่างประเทศจากสถานการณ์ความขัดแยง้
ระหว่างประเทศทีส่อ่ว่าจะมคีวามยดืเยื้อไม่
แน่นอน แม้ว่าทิศทางการเจรจาทางการค้า
ระหว่างสหรฐัและจนีจะคลีค่ลายลงในช่วง
นีก็้ตาม เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทนุ
มากทีส่ดุ รองลงมาคือกังวลผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจในภมูิภาคและผลประกอบ
การบรษัิทจดทะเบยีน ส�าหรบัปัจจัยทาง
เศรษฐกิจโลกทีต้่องติดตามได้แก่ ความคืบ
หน้าการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรฐั
และจนีทีจ่ะมขีึน้ในช่วงต้นเดือนต.ค. แนว
โน้มการพิจารณา BREXIT ภายหลังศาลสงู
ของอังกฤษตัดสนิใหเ้ปิดการประชุมสภา
ท�าใหล้ดความเสีย่งการพิจารณา No-Deal 
BREXIT ภายในวันที ่31 ต.ค.62 ทิศทาง
ความต่อเน่ืองของนโยบายผอ่นคลาย
เศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรฐัภายหลัง
ลดดอกเบีย้นโยบายเป็นครัง้ที ่2 ในรอบปี 
รวมถึงนโยบายของอยูีทีป่ระกาศลดอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายและออกมาตรการ QE 
เพิ่มเติม ขณะทีน่โยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในประเทศของภาครฐั การพิจารณารา่ง
พรบ.งบประมาณและมุมมองอัตราดอกเบีย้
นโยบายในระยะข้างหน้า เป็นปัจจัยใน
ประเทศทีต้่องติดตาม”

    FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือน 



กูรูทิสโก้ชี้หุ้นไทยไตรมาส 4 สดใส 
สภาพคล่องท่ัวโลกหนุน เงิน LTF-
RMF ไหลเข้า เปิดชื่อหุ้นเด่นพื้นฐาน
ดี แต่ราคารว่งแรงต�าสุดในรอบ 2-4 
ปี พร้อมแนะจัดพอร์ตซื้อทองเก็บชว่ง
เดือน พ.ย. นี้  

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการ
ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
ทางเทคนิค บล.ทิสโก้  กล่าวถึงภาพ
รวมตลาดหุ้นไทยในงานสัมมนา 
TISCO Monthly Guru Updates ว่า 
ในเชิงเทคนิคคาดว่าจากนี้จนถึงสิ้น
ปี 2562 ดัชนีหุ้นไทยจะค่อยๆ ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นจนไปถึงเป้าหมายปลายปี
ท่ี 1,680 จุดได้ เนื่องจากความเสี่ยง
ขาลงของตลาดหุ้นเริ่มมีจ�ากัด หลัง
จากท่ีผา่นมาดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง
อยา่งต่อเนื่อง 3 เดือนติดกัน ขณะท่ีใน
ไตรมาส 4/2562 จะเริ่มมีสภาพคล่อง
จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคาร
กลางส�าคัญๆ ไหลเข้าสูร่ะบบ รวม
ถึงยังเป็นชว่งท่ีจะมีเม็ดเงินไหลเข้า
มาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ (RMF) มากท่ีสุดด้วย

“ไตรมาสที ่4 เป็นไตรมาสทีม่ขี่าวดี
รออยูม่าก โดยเฉพาะสภาพคล่องที่
จะมเีพิ่มขึน้ในระบบ ท้ังจากการหยุด
ลดขนาดงบดุลของธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (FED) ต้ังแต่เดือนสงิหาคมที่
ผา่นมา และนักลงทนุยงัคาดว่า FED 
จะลดดอกเบีย้ลงอกี 2 ครัง้ในปีนี ้อกี
ท้ัง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยงั
กลับมาท�ามาตรการผอ่นคลายเชิง
ปรมิาณ (QE) เดือนละ 2 หมื่นล้าน

ยูโรแบบยงัไม่ก�าหนดวันสิน้สดุต้ังแต่
วันที ่1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป” นาย
วิวัฒน์กล่าว 

อยา่งไรก็ตาม หากวิเคราะห์ถึง
ปริมาณเงินท่ีจะเข้ามาลงทุนใน
กองทุน LTF และ RMF ในชว่งไตรมาส 
4/2562 คาดว่าจะปรับตัวลดลง
จากปีก่อนๆ โดยประเมินว่าจะอยูท่ี่
ประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท ซึ่งลด
ลงจากไตรมาส 4/2561 ท่ีมีเม็ดเงิน
เข้ามาประมาณ 5.3 หมื่นล้านบาท 
และไตรมาส 4/2560 ท่ีมีเม็ดเงิน
เข้ามา 5.2 หมื่นล้านบาท เพราะนัก
ลงทุนเป็นกังวลเรื่องการเติบโตของ
เศรษฐกิจในระยาว ซึ่งอาจจะสง่ผลก
ระทบต่อผลตอบแทนระหว่างการ
ลงทุนในชว่ง 7 ปีปฏิทินของกองทุน 
LTF และการลงทุนในระยะยาวของ 
RMF ได้ ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้นักลงทุน
อาจตัดสินใจแบง่เงินเข้ามาลงทุน
ใน LTF และ RMF ในสัดสว่นท่ีน้อย
ลง และหันไปใช้วิธีอ่ืนในการชว่ยลด
หยอ่นภาษีแทน  

ส�าหรับหุ้นเด่นแนะน�าไปจนถึงสิ้นปี 
2562 แบง่ออกเป็น 3 ธีม ได้แก่ 1.หุ้น
พื้นฐานดี แต่ในรอบ 2-4 ปีราคาปรับ
ลงมาต�าสุด ได้แก่ BBL, KBANK, SCB 
และ SPALI 2.หุ้นรับมาตรการรัฐ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ AOT, CPALL, 
BJC, AMATA, WHA และ ROJNA 
3.หุ้นก�าไรดีไตรมาส BEM, ERW, 
SEAFCO, TRUE และTU 

 นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับนัก
ลงทุนท่ีต้องการจัดพอร์ตการลงทุน 
เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์
เศรษฐกิจท่ีมีความไมแ่นน่อนสูง และ
มีแนวโน้มท่ีจะเข้าสูภ่าวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในปี 2563 สว่นตัวแนะน�าให้
ทยอยเข้าซื้อทองค�า ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
สินทรัพย์ปลอดภัยในชว่งเศรษฐกิจ
ขาลง โดยควรรอจังหวะท่ีราคาทอง
ยอ่ตัว ซึ่งคาดว่าจะเกิดในชว่งเดือน
พฤศจิกายน 2562 เพราะเป็นชว่งท่ี
สภาพคล่องท่ัวโลกเพิ่มขึ้น มองราคา
ทองค�าโลกยอ่ตัวลงท่ี  1,440 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เป็นจังหวะเข้าซื้อ 
และรอขายในปี 2563 ท่ีคาดว่าราคา
ทองค�าจะปรับขึ้นไปอยูท่ี่ 1,650 - 
1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

ขณะท่ีการลงทุนในตลาดทองค�าไทย
แนะน�าให้เข้าซื้อเมื่อราคาลงไปอยู่
ท่ีบาทละ  21,400 บาท และคาดว่า
ปี 2563 ราคาทองค�าในประเทศจะ
ปรับตัวขึ้นไปอยูท่ี่บาทละ 23,200 
- 24,000 บาท โดยได้รับแรงหนุน
จากเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่า และ
ราคาทองค�าโลกปรับเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ 
งานสัมมนา TISCO Monthly GURU 
Updates เป็นหนึ่งในกิจกรรมสัมมนา
ท่ีจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อเผย
แพรบ่ทวิเคราะห์และทิศทางการ
ลงทุนเพื่อชว่ยให้ลูกค้าทิสโก้และนัก
ลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ตาม
กลยุทธ์ของทิสโก้ในการเป็นผู้แนะน�า
การลงทุนชั้นน�าหรือ Top Advisory 
House

กูรูทิสโก้ชี้ไตรมาส 4 หุ้นไทยสดใส 
 รับสภาพคล่องเพ่ิม LTF-RMF ไหลเข้า ให้เป้าส้ินปี 1,680 จุด 



บล.เอเซีย พลัส มองหุ้นไทยไตรมาส 
4/62 มีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น หลัง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบสงคราม
การค้าสหรัฐฯ กับจีน และการท่ี
อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปไป
มากแล้ว ขณะท่ีมีปัจจัยหนุนจาก
คาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีโอกาสปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงก�าไร
บริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/62 ท่ี
จะฟื้ นตัวจากไตรมาส 2/62

นายเทิดศักด์ิ ทวีธีระธรรม ผู้ชว่ย
กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้า
สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว
ว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยไตรมาส
สุดท้ายของปี 62 นา่จะแกว่งตัวขึ้น 
ปัจจัยผลักดันมาจากในประเทศ 
โดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ย โดยเชื่อ
ว่าการประชุมกนง.งวดเดือนพ.ย.
62 มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 0.25% ท�าให้สว่นต่าง
ผลตอบแทนตลาดทนุกับตราสารหนี้
มีมากขึ้น หนุน Earning Yield Gap 
ขึ้นมาท่ี 4.68% สูงกว่าค่าเฉล่ียย้อน
หลังท่ี 4.28% สง่ผลให้สินทรัพย์
เสี่ยงอยา่งตลาดหุ้นนา่สนใจมากขึ้น 
และมีโอกาสเห็นเม็ดเงินโยกย้ายเข้า
มาลงทุน

ตลาดหุ้นไทยไตรมาส 4 ยังจะได้แรง
หนุนจากผลประกอบการไตรมาส 

3/62 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนา่จะมีก�าไร
รวมราว 2.5 แสนล้านบาท ฟื้ นตัวดี
ขึ้นจากไตรมาส 2/62  

“ในไตรมาส 4 เราใหน้�าหนักเรื่อง
ดอกเบีย้มากสดุ มโีอกาสเหน็กนง.
ลดดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุม
เดือนพฤศจิกายน ท�าให ้Earning 
Yield Gap สงูขึน้ ตามมาด้วยการ
โยกยา้ยเม็ดเงินเข้าสูต่ลาดหุน้ และ
อกีเรื่องทีห่นุนตลาดคือก�าไรบจ.
ไตรมาส 3 เราเชื่อว่าจะออกมาดี
กว่าไตรมาส 2” คณุเทิดศกัดิ ์กล่าว

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการ สาย
งานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวอีกว่า 
การพิจารณางบประมาณปี 2563 
วาระแรกในวันท่ี 17 ต.ค.62 รวมท้ัง
มีความคาดหวังว่าไทยอาจถูกปรับ
เพิ่มอันดับความนา่เชื่อถือ 1 ขั้นเป็น 
Upper Medium Grade  ท้ังสอง
ประเด็นนี้ จะเป็น Sentiment ด้าน
บวกต่อตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 
ด้วย

ขณะท่ีปัจจัยกดดันจากเรื่องสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนท่ียืด
เยื้อ ยังคงมีน�าหนักกดดันเศรษฐกิจ 
และตลาดหุ้นโลกในชว่งท่ีเหลือของ
ปีนี้ รวมถึงกรณีท่ีอังกฤษจะออก
จากสหภาพยุโรป (Brexit) แบบ 

No deal ท่ียังไมม่ีข้อสรุปท่ีชัดเจน 
อยา่งไรก็ตาม เชื่อว่าชว่งท่ีผา่นมา
ราคาหุ้นในตลาดได้สะท้อนปัจจัย
ลบท้ังสองประเด็นไปพอสมควรแล้ว

นายเทิดศักด์ิ  กล่าวว่า สายงา
นวิจัยฯ ยังคงประเมิน SET Index 
สิ้นปี 62 ท่ี 1,655 จุด อิง PER 
เหมาะสมท่ี 16.45 เท่า จากฐานของ
แนวโน้มก�าไรบจ.ปี 62 ท่ีราว 9.99 
แสนล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อ
หุ้นท่ี 100.64 บาท ซึ่งท่ี SET Index 
เป้าหมายดังกล่าวมี Upside จาก
ปัจจุบันราว 1-2% ด้วยสถานการณ์
ดังกล่าว จึงควรใช้กลยุทธ์การ
ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี แต่ราคายัง 
Underperform ตลาด

โดยหุ้นท่ีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกรง่ 
และมี Valuation ถูกกลุ่มแรก ซึ่ง
สายงานวิจัยฯ คัดกรองมา เป็นหุ้น
ท่ีจ่ายปันผลสูง (High Dividend 
Yield) น�าโดย PTTEP, LH และ 
SPALI และยังมีหุ้นกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์อยา่ง BBL ท่ีควรหาจังหวะ
เข้าซื้อหลังประกาศงบไตรมาส 
3/62 รวมไปถึงหุ้นท่ีคาดว่าจะสร้าง
ผลตอบแทนสว่นเพิ่มให้แก่พอร์ตได้
อยา่ง JWD และ PLANB  เป็นต้น  

บล.เอเซีย พลัส มอง SET ไตรมาส 4/62 
 แกว่งขึ้น   หลังดอกเบี้ยขาลง - ก�าไรบจ.ไตรมาส 3 ดีขึ้น



บล.ไอรา่ ประเมินภาพรวมการลงทุน
เดือนตุลาคม 2562 ยังคงผันผวน เหตุ
ปัจจัยภายนอกประเทศ ยังเป็นตัวแปร
ส�าคัญของการลงทุน ขณะท่ีมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ เข้ามาหนุน 
Sentiment เชิงบวกให้มีความคึกคักเพิ่ม
ขึ้น  ซึ่งคาดว่าจะสามารถชว่ยกระตุ้น GDP  
ในไตรมาส4/2562 ได้ประมาณ 0.2 – 
0.3% พร้อมแนะดักทางหุ้นนา่ลงทุน BBL 
– CBG – CPN – GPSC - SPA และ STEC ชี้
ปัจจัยพื้นฐานดี และ มีโอกาสการเติบโตสูง
ต่อเนื่อง

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไอรา่ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ AIRA ประเมินทิศทางตลาด
และกลยุทธ์การลงทุนชว่งเดือนตุลาคม
ว่า หากพิจารณาภาพรวมในเชิงบวก ใน
ชว่งเดือนนี้ทางฝ่ายวิจัยมองว่ายังคงมี
แรงเก็งก�าไรจากเรื่องผลประกอบการงบ
ไตรมาส3/2562 ท่ีจะปิดงบและจะทยอย
แจ้งออกมา ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีแรงเก็ง
ก�าไรในเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องถึงกลางชว่ง
เดือนพฤศจิกายนนี้ นอจากนี้ ยังแนะให้
จับตาความเป็นไปได้ท่ีสถาบันจัดอันดับ
ความนา่เชื่อถือเพิ่มอันดับ Credit Rating 
ไทย ชว่งปลายปี – ต้นปี2563

ในขณะท่ีมาตรการชิมช้อปใช้ เข้ามาสร้าง 
Sentiment เชิงบวก ในภาคการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถชว่ยกระตุ้น 
GDP  ในไตรมาส4/2562 ได้ประมาณ 0.2 
– 0.3% พร้อมกันนี้ ยังมีการออกมาคาด
การณ์ว่ารัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นต่อ
เนื่อง เพื่อชว่ยชดเชยการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนท่ีลดลง รวมถึงการสง่
ออกหดตัว ในขณะเดียวกันจากภาพรวม
ของการประเมินมีหลายๆฝ่าย ออกมาคาด
การณ์ปรับเป้าหมาย GDP ในปี2562 ลง 
โดยมองว่ามีแนวโน้มต�ากว่า 3.0%  

สว่นภาคการท่องเท่ียวนั้น จะเห็นได้ว่า
จ�านวน นักท่องเท่ียวต่างชาติ ชว่งเดือน
ส.ค. 62 อยูท่ี่ 3.47 ล้านคน เพิ่มขึ้น 
7%YoY และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับชว่ง
เดือนก.ค 62 โดยเป็นนักท่องเท่ียวจีน 1.03 
ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 19%YoY และเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับก.ค 62 ประมาณ 6%  ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าภาคการท่องเท่ียวเริ่มมีการฟื้ น
ตัว โดยล่าสุดในชว่ง 8 เดือนแรก มีจ�านวน
นักท่องเท่ียวอยูท่ี่ 26.56 ล้านคน ท�าให้
มองว่าภายในปีนี้จะมีจ�านวนนักท่องเท่ียว 
ประมาณ 40 – 41 ล้านคน ซึ่งเป็นเป้า
หมายการเติบโตท่ีรัฐบาลประเมินไว้ 

 สว่นปัจจัยต่างประเทศนั้น ทางฝ่ายวิจัย
มองว่า ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ในต่าง
ประเทศอยา่งต่อเนื่อง   ภายใต้ความกังวล
ต่อสงครามการค้าครั้งใหม ่ระหว่างสหรัฐฯ 
และ EU และอยูร่ะหว่างติดตามการเจรจา
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน (10 – 11ต.ค. 
62) หากมีความชัดเจนและสง่สัญญาณ
ดี คาดเป็นปัจจัยหนุนภาพรวมตลาดฯ แต่
ในทางกลับกันหากยังไมส่ามารถตกลงกัน
ได้ คาดว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง 
2 ประเทศ อาจจะทวีคูณเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะ
กดดันภาพรวมการลงทุนอยา่งต่อเนื่อง ใน
ขณะท่ีวันท่ี 15 ต.ค. 62 จะครบก�าหนด
สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีน 
วงเงิน 250,000 ล้านUSD จาก 25% เป็น 
30% และวันท่ี 18 ต.ค. 62 สหรัฐฯ เรียก
เก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจาก EU วงเงิน 7,500 
ล้านUSD ซึ่งปัจจัยดังกล่าวในข้างต้น ยังคง
เป็นตัวแปรท่ีส�าคัญ ในการสร้างความกังวล
ต่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากสงครามการ
ค้า หากมีความยืดเยื้อ

พร้อมกันนี้ ยังมีประเด็นท่ีนา่จับตา กรณี
ปัจจัยหนุนจากการใช้มาตรการผอ่นคลาย
ทางการเงิน เชน่ ECB กลับมาใช้ QE วงเงิน 
20,000 ล้านยูโร/เดือน เริ่มต้ังแต่ พ.ย.’62 

เป็นต้นไป พร้อมติดตามการประชุมเฟด 
29 – 30 ต.ค.  62 มีโอกาสสูงท่ีเฟด อาจ
พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก หลัง
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯล่าสุดอ่อนแอ

“ภายใต้ความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจ
โลกทีช่ะลอตัว รวมถึงประเด็นสงคราม
การค้าทีย่งัมคีวามไม่แน่นอน พรอ้มกับ
ข้อพิพาททางการค้าครัง้ใหม่ระหว่าง
สหรฐัฯ และ EU คาดยงักดดันหุน้ในกลุ่ม 
Global Play เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี
และกลุ่มพลังงาน ทีค่าดความต้องการ
ชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ”

อยา่งไรก็ตาม จากแนวโน้มและภาพรวม
การลงทุนท่ียังคงมีการผันผวนอยา่งต่อ
เนื่อง สง่ผลให้ฝ่ายวิจัย ออกมาประเมิน
กลยุทธ์การลงทุน โดยให้กรอบสัญญาแนว
รับส�าคัญไว้ท่ี 1,599 จุด หากหลุดแนวรับ
ดังกล่าว จะถือเป็นสัญญาณขาย นอกจาก
ดัชนีจะสามารถเด้งกลับไปยืนเหนือ 1,620 
จุดได้ ดังนั้นจึงแนะน�าลงทุนหุ้นกลุ่ม 
Domestic Play ท่ีได้รับประโยชน์จาก
มาตรการกระตุ้นของภาครัฐ  อาทิ กลุ่ม
ท่องเท่ียว และกลุ่มค้าปลีก เป็นต้น

พร้อมท้ัง แนะลงทุนหุ้นกลุ่ม ท่ีสามารถรับ
ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน 
เชน่ กลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นต้น และทยอย
สะสมหุ้นเชิงพื้นฐานท่ีผลการด�าเนินงาน
เติบโตต่อเนื่องในปี 2563 ซึ่งมีหุ้นท่ีนา่
สนใจ อาทิ BBL โดยให้ราคาเป้าหมายท่ี 
209 บาท , CBG ราคาเป้าหมาย(ปี63)ท่ี 
91 บาท , CPN ราคาเป้าหมายท่ี 90 บาท, 
GPSC ราคาเป้าหมายท่ี 76 บาท, SPA 
ราคาเป้าหมายท่ี 17.20 บาท และ STEC 
ราคาเป้าหมาย(ปี63)ท่ี 27.25 บาท

บล.ไอร่า  คาด SET 
ต.ค. ยังคงผันผวน ตามปัจจัยภายนอก แนะดักทางหุ้นน่าลงทุน

BBL – CBG – CPN – GPSC - SPA และ STEC 



นายณัฐชาต เมฆมาสนิ ผูช้่วย
กรรมการผูจั้ดการฝ่ายวิเคราะหห์ลัก
ทรพัย ์บล.ทรนีตีี ้เปิดเผยว่าแนวโน้ม 
SET Index ตุลาคม 2562 และในชว่ง
ท่ีเหลือของปีนี้จะแกว่งอยูใ่นกรอบ 
1,540-1,700 จุด โดยระดับแนวรับท่ี 
1,540 จุดนั้นเทียบเท่า Forward PE 
14 เท่า สว่นแนวต้านยังคงถูกจ�ากัด
ด้วยมิติของ Valuation เป็นส�าคัญ 
โดยในกรณีฐานประเมินท่ี 1,650 จุด 
(Forward PE 15 เท่า) แต่สามารถถูก
ยกขึ้นเป็น 1,700 จุดได้ หากกนง.ปรับ
ลดดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง (Forward PE 
15.4 เท่า) ในชว่งปลายปีนี้

ขณะเดียวกันคาดว่าภาวะตลาดหุ้นไทย
ในชว่งครึ่งหลังของเดือนตุลาคมจะดี
กว่าครึ่งเดือนแรก จากสภาพคล่องท่ี
นา่จะเริ่มกลับมาภายหลังจากหุ้น AWC 
เข้าตลาดเรียบร้อยแล้ว และ Positive 
surprise ท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
สงครามการค้าและ Brexit

 นายณัฐชาต  กล่าวต่อไปว่าหาก SET 
Index ยังไมล่งมาถึงแนวรับแรกท่ี 
1,600 จุด แนะน�าเพียงถือหุ้นในสว่น
เดิม แต่หาก SET Index หลุดระดับ 
1,600 จุดลงมา แนะน�าเป็นจังหวะใน
การทยอยเพิ่มน�าหนักการลงทุนในหุ้น
ได้ (คาดการณ์เม็ดเงิน LTF ท่ีรออยูอี่ก
ราว 4-5 หมื่นล้านจะเป็นตัวชว่ยพยุง

ตลาดต้ังแต่จุดนี้) และหากเห็นระดับ 
1,540 จุด มองเป็นบริเวณท่ีสามารถ
เพิ่มน�าหนักการลงทุนในหุ้นได้ถึง 
100% ท้ังนี้ ยังคงแนะน�า Selective ไป
ยังธีมการลงทุนหลัก 2 ธีมได้แก่

1. ธีม ‘Low bond yield’ หรือกลุ่ม
ท่ีได้ประโยชน์จาก Bond yield ต�า 
เนื่องจากประเมินว่า Bond yield ท่ัว
โลกจะยังอยูใ่นระดับต�าต่อไป ถึงแม้
อาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยระหว่าง
ทาง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกท่ียังคง
ชะลอตัว ประกอบกับแนวนโยบาย
ของธนาคารกลางต่างๆ ท่ัวโลกท่ีกลับ
มาผอ่นคลายมากขึ้นอีกครั้ง ล่าสุด
ถ้อยค�าท่ีออกมาจาก Statement การ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ท่ีผา่น
มาอยูใ่นโทน Dovish พอสมควร ซึ่ง
อาจเป็นการปูทางไปยังการปรับลด
ดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ในชว่งท่ี
เหลือของปีนี้ มองกลุ่มหุ้นท่ีนา่สนใจ
บนธีม Low bond yield นี้ได้แก่ กลุ่ม
ไฟแนนซ์ อาทิ S11, THANI, CHAYO, 
JMT กลุ่มสาธารณูปโภค อาทิ RATCH, 
TPCH, EASTW และกลุ่มสื่อสาร อาทิ 
ADVANC, INTUCH

 2. ธีมหุ้นในดัชนี SET50 ท่ีปรับลงมา
แรง โดยแนะน�าให้หาจังหวะ "ซื้อเมื่อ
อ่อนตัว" ในชว่ง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า
นี้ไปยังหุ้นในกลุ่ม เชน่ IVL, IRPC, BH, 

CPF, LH เนื่องจากคาดว่าหุ้นเหล่านี้มี
โอกาสปรับตัวรีบาวด์ดีกว่าตลาด ภาย
หลังหุ้น AWC เข้าเป็นสว่นหนึ่งของ
สมาชิกของดัชนี SET50 ในชว่งกลาง
เดือนตุลาคม ท้ังนี้ หากอ้างอิงผลการ
ศึกษาของทรีนีต้ีในอดีตจะพบว่า หุ้น
ท่ีถูกปรับลดน�าหนักหรือหุ้นท่ีถูกถอด
ออกจากดัชนี SET50 นั้น มักปรับยอ่ตัว
ลงในชว่ง 3 สัปดาห์ก่อนหน้าวันบังคับ
ใช้จริงไปจนถึงวันบังคับใช้จริง แต่จะ
สามารถกลับมาปรับตัว Outperform 
ตลาดได้หลังจากนั้น ส�าหรับรอบนี้วัน
บังคับใช้จริงของหุ้น AWC นา่จะตรงกับ
วันท่ี 16 ตุลาคม

ท้ังนี้ มอง Positive surprise ท่ีอาจเกิด
ขึ้นได้ในเดือนนี้ได้แก่ 1.ข้อตกลงการ
ค้าชั่วคราว (Interim deal) ท่ีอาจเกิด
ขึ้นระหว่างสหรัฐฯและจีน ประเมินรูป
แบบท่ีอาจเกิดขึ้นได้ง่ายและเร็ว ได้แก่ 
การเล่ือนการเพิ่มอัตราภาษีเป็น 30% 
บนสินค้าน�าเข้าจากจีนมูลค่า 2.5 แสน
ล้านเหรียญฯออกไปอีกจากวันท่ี15 
ตุลาคมนี้ 2.การเล่ือนเส้นตาย Brexit 
ออกไปจากวันท่ี 31 ตุลาคมปีนี้ ไปเป็น
วันท่ี 31 มกราคมปี 2020 (ประเมินมี
โอกาสเกินกว่า 90%) และ 3.โอกาส 
50:50 ท่ี Moody’s จะประกาศเพิ่ม
อันดับเครดิตของไทยจากระดับปัจจุบนั
ท่ี Baa1 ซึ่งอาจประกาศออกมาในชว่ง
ใดชว่งหนึ่งในไตรมาส 4 นี้

เทพหุ้นทรีนีตี้  มองกรอบ SET  ต.ค. 62 

ที่  1,540-1,700 จุด หวังหุ้น AWC เข้าเทรดช่วยจุดพลุ

ความคึกคักในตลาดหุ้นไทย ชู 2 ธีมการลงทุนเด่น



บล.คันทรี่กรุ๊ป โชว์พลังสุดยอดดีลเมค
เกอร์ โชว์ความส�าเร็จจับคู่ธุรกิจ ดึง Navis 
Capital Partners ยักษ์ใหญก่องทุนสว่น
บุคคลในภูมิภาคเอเชีย รว่มทุน “ศรไีทย
เดลีฟู่้ดส”์ ดันฐานะทางการเงินแข็งแกรง่ 
รองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะผู้ให้ค�าปรึกษาทางด้าน
การเงินแก่ บริษัท ศรีไทยเดล่ีฟู้ดส์ จ�ากัด 
(SDF) ซึ่งเป็นบริษัทผู้น�าในการรับจ้าง
ผลิต (OEM) เครื่องปรุงรสอาหารครบวงจร 
และ ฟู๊ด โซลูชั่น ในประเทศไทย เปิดเผย
ว่า บริษัทฯประสบความส�าเร็จในการจับ
คู่ธุรกิจระหว่าง Navis Capital Partners 
(Navis) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีลงทุนในบริษัทนอก
ตลาด (private-equity firm) ประกาศการ
ลงทุนในบริษัท ศรีไทยเดล่ีฟู้ดส์ จ�ากัด  

ท้ังนี้ “ศรไีทยเดลีฟู่้ดส”์ มีความโดดเด่น
ในการให้บริการและสร้างการสั่นสะเทือน
ในวงการธุรกิจอาหารบริการด่วน และ
ประเภทอาหารพิเศษ รวมไปถึง ยังมีแนว
โน้มการเติบโตในกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ ใน
เอเชียด้วย  ปัจจุบัน ศรีไทยเดล่ีฟู้ดส์ยัง
ได้ขยายการให้บริการสูผ่ลิตภัณฑ์อาหาร 
(เชน่ ชาปรุงแต่ง, ชาเขียวและซอสปรุงรส 
ให้กับร้านอาหารและเครือขา่ยเครื่องด่ืม) 
ชว่ยให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนและ
ประหยัดเวลาการเตรียมอาหาร .

โดยในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา  กลุ่มเครื่องปรุง
และเครื่องปรุงรสของไทยเติบโตขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง  ซึ่งได้แรงหนุนจากการขยาย
ตัวของโรงแรม  ธุรกิจร้านอาหารบริการ
ด่วน(QSR: Quick Service Restaurant)
ธุรกิจร้านอาหารท่ีมีการให้บริการเต็ม

รูปแบบและสาขาร้านกาแฟในภูมิภาค  
เป็นต้น

“ถือเป็นหน่ึงในการเป็นทีป่รกึษาด้านการ
การเงินของ บล.คันทรีก่รุป๊ ทีส่ามารถหา
พันธมิตรทีม่ศีกัยภาพเข้ามารว่มลงทนุกับ
บรษัิท ศรไีทยเดลีฟู่้ดส ์ซึง่ดลีนีน้�าทมีโดย
คณุอัสวาน ีอาฮุจา รองกรรมการผูจั้ดการ
สายงานวาณิชธนกิจ   โดยการรว่มทนุ
ในครัง้นี ้จะท�าใหฐ้านะทางการเงินของ
ศรไีทยเดลีฟู่้ดสม์คีวามแข็งแกรง่ เพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขัน และขยายตลาด
ในอนาคต ผลักดันธุรกิจเติบโตอยา่ง
มั่นคงและยั่งยนื”
 
เรามีทีมงานวาณิชธนกิจหลายทีม ซึ่ง
แต่ละทีมประกอบด้วยบุคลากรมีคุณภาพ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาย
งานมากกว่า 10 ปีท่ีจะให้ค�าปรึกษาและ
แนะน�าด้านการเงินอยา่งสร้างสรรค์รวมถึง
การระดมทุนผา่นเครื่องมือทางการเงินได้
อยา่งครบวงจร และน�าเสนอแนวคิดนวตกร
รมทางการเงินในการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ท่ีตรงต่อความต้องการและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อลูกค้า

ท้ังนี้ บล.คันทรี่ กรุ๊ป ด�าเนินธุรกิจนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ และท่ีปรึกษาการลงทุน
ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย มีฝ่ายการตลาด
และทีมวิเคราะห์ท่ีแข็งแกรง่และครอบคลุม
ท้ังตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนการให้
ค�าแนะน�าทางการเงินการจัดจ�าหนา่ยหลัก
ทรัพย์ ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กองทุน
สว่นบุคคลและบริการซื้อขายหลักทรัพย์ มี
ท้ังหมด 10 สาขาท่ัวประเทศ” ดร. วีรพัฒน์ 
กล่าว

บริการด้านวาณิชธนกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

ครอบคลุมการจัดหาเงินกู้ การออกและ
เสนอขายหนว่ยลงทุน ไปจนถึงการเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร

บริการด้านวาณิชธนกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ครอบคลุมการ
จัดหาเงินกู้ การออกและเสนอขายหนว่ย
ลงทุน ไปจนถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินแบบครบวงจร

บริการด้านวาณิชธนกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ครอบคลุมการ
จัดหาเงินกู้ การออกและเสนอขายหนว่ย
ลงทุน ไปจนถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินแบบครบวงจร

ขณะท่ีนาย David Ireland ต�าแหนง่ 
Senior Partnerของ Navis Capital ให้
ความเห็นว่า รู้สึกประทับใจในการพัฒนา
ของ ศรีไทยเดล่ีฟู้ดส์ และความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง
รู้จักท่ีจะปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภคและแนว
โน้มใหมท่ี่จะเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ ศรีไทยเดล่ีฟู้ดส์ยังถือว่าเป็น
บริษัทท่ีมีความแข็งแกรง่และความสัมพันธ์
อันยาวนานกับบรรษัทข้ามชาติชั้นน�าท้ังใน
และต่างประเทศ  ซึ่งมีโอกาสท่ีจะขยายตัว
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ซึ่งเรารู้สึกต่ืนเต้นท่ีจะได้เป็นพันธมิตรรว่ม
กับผู้ก่อต้ัง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถท้ัง
ด้านผลิตภัณฑ์และการขาย

บล.คันทรี่กรุ๊ป คว้าเมกกะโปรเจคดีลเมคเกอร์
 ดึง Navis Capital Partners ร่วมทุน “ศรีไทยเดลี่ฟูด้ส์”



บล.เคจีไอ : PTTGC แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 52.00 บ.

PTT Global Chemical
(PTTGC.BK/PTTGC TB)*

Neutral  Maintained
Price as of 3 Oct 2019               51.75
12M target price (Bt/shr)            
52.00
Unchanged/Revised up(down)(%)        
(20.0)
Upside/downside (%)                  0.5

Key messages
   เราคาดว่าก�าไรสุทธิของ PTTGC ใน 
3Q62 จะอยูท่ี่ 2.8 พันล้านบาท (-78% 
YoY, +29% QoQ) โดยก�าไรท่ีลดลง YoY 
จะมาจากการท่ี spread ของ HDPE และ 
PX ลดลงอยา่งมีนัยส�าคัญถึง 34% และ 
43% YoY ตามล�าดับ ในขณะเดียวกัน
ก�าไรท่ีฟื้ นตัวขึ้น QoQ เป็นเพราะมีผล
ขาดทุนจากสต็อกน�ามันสุทธิลดลงเหลือ
แค่ 153 ล้านบาทใน 3Q62 จากท่ีมีก�าไร
จากสต็อกน�ามันสุทธิสูงถึง 1.4 พันล้าน
บาทใน 2Q62 นอกจากนี้ เราปรับลด
ประมาณการก�าไรสุทธิของ PTTGC ลง
ปีละ 27% เหลือ 1.77 หมื่นล้านบาทในปี
นี้ และ 2.37 หมื่นล้านบาทในปีหน้า จาก
การท่ีเราปรับลด สมมติฐาน spread ของ 
HDPE/LLDPE/MEG ลง 8-37% เหลือ 
US$490/450/210/ton ในปี 2562 และ 
US$400/400/200/ton ในปี 2563 และ
เรายังปรับลดราคาเป้าหมาย 1H63 ลง
เหลือ 52.00 บาท จากเดิม 65.00 บาท 
อิงจาก EV/EBITDA ท่ี 7.0x เพื่อสะท้อน
การปรับลดประมาณการก�าไรลง โดยถึง
แม้เราจะคาดว่าผลประกอบการ 3Q62 
จะดีขึ้น QoQ แต่เรายังเป็นหว่งวัฏจักรขา
ลงของตลาด olefins ดังนั้นเราจึงแนะน�า
ให้หลีกเล่ียงการลงทุนใน PTTGC ไปก่อน 
อยา่งน้อยก็จนกว่าจะผา่นปีนี้ไปแล้ว

ประมาณการ 3Q62: Spread ของ 
olefins แยเ่กินคาด

Event

          ประมาณการ 3Q62, ปรับลด
ประมาณการก�าไรปี 2562/63, และปรับ
ลดราคาเป้าหมาย

Impact

คาดว่าก�าไรสุทธิใน 3Q62F จะลดลงถึง 
78% YoY แต่เพิ่มขึ้น 29% QoQ
เราคาดว่าก�าไรสุทธิของ PTTGC ใน 
3Q62 จะอยูท่ี่ 2.8 พันล้านบาท (-78% 
YoY, +29% QoQ) โดยก�าไรท่ีลดลง YoY 
จะมาจากการท่ี spread ของ HDPE และ 
PX ลดลงอยา่งมีนัยส�าคัญถึง 34% และ 
43% YoY ตามล�าดับ ในขณะเดียวกัน
ก�าไรท่ีฟื้ นตัวขึ้น QoQ เป็นเพราะมีผล
ขาดทุนจากสต็อกน�ามันสุทธิลดลงเหลือ
แค่ 153 ล้านบาทใน 3Q62 จากท่ีมีก�า
ไรจากสต็อกน�ามันสุทธิสูงถึง 1.4 พัน
ล้านบาทใน 2Q62 นอกจากนี้ เราคาด
ว่า base GRM ของ PTTGC จะพุง่ขึ้นถึง 
37% QoQ เป็น US$4.8/bbl เนื่องจาก 
spread ของน�ามันเบนซินและน�ามัน
ดีเซลเพิ่มขึ้น และคาดว่าอัตราการกล่ัน
จะเพิ่มขึ้น 8% QoQ เป็น 147KBD 

หลังจากท่ีโรงกล่ันประสบปัญหาทาง
เทคนิคใน 2Q62 ดังนั้นเราจึงคาดว่าก�าไร
จากธุรกิจโรงกล่ันจะเป็นตัวหลักท่ีชว่ย
ขับเคล่ือนการเติบโตของก�าไรใน 3Q62 
ในขณะท่ีเรายังคาดว่าก�าไรจากธุรกิจ 
aromatics จะเพิ่มขึ้น QoQ หลังจากท่ี
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น QoQ 
จาก 72% เป็น 100% เนื่องจากมีการ
ปิดโรงงาน Aromatics I ตามแผนเป็น
เวลา 53 วันใน 2Q62 และ spread ของ 
BZ พุง่ขึ้นถึง 213% QoQ เป็น US$163/
ton แต่อยา่งไรก็ตาม เราคาดว่าก�าไรจาก
ธุรกิจ  olefins จะลดลงอยา่งมาก QoQ 
เนื่องจาก spread ของผลิตภัณฑ์ olefins 
ปลายน�าทุกตัวลดลง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง spread ของ HDPE ท่ี US$452/ton 
(-34% QoQ), spread ของ LLDPE ท่ี 
US$418/ton (-17% QoQ), และ spread 
ของ MEG ท่ี US$174/ton (-44% QoQ)

ปรับลดประมาณการก�าไรสุทธิปี 
2562/63F ลงปีละ 27%
          เราปรับลดประมาณการก�าไร
สุทธิของ PTTGC ลงปีละ 27% เหลือ 
1.77 หมื่นล้านบาทในปีนี้ และ 2.37 
หมื่นล้านบาทในปีหน้า จากการปรับ
ลดสมมติฐาน spread ของ olefins ลง
หลังจากท่ี spread ของ HDPE ลดลงต่อ
เนื่องถึง 34% QoQ เป็น US$452/ton 
ใน 3Q62 โดยลดลงต�ากว่า US$400/
ton เป็นเดือนแรกในเดือนกันยายน ดัง
นั้นเราจึงปรับลดสมมติฐาน spread ของ 
HDPE/LLDPE/MEG ลง 8-37% เหลือ 
US$490/450/210/ton ในปี 2562 และ 
US$400/400/200/ton ในปี 2563 
เนื่องจากตลาด PE ยังคงถูกกดดันจาก
โรงงาน PE ใหมข่นาดใหญก่�าลังการผลิต
รวม 4.3MTA ท่ีเพิ่มเข้ามาในตลาดในปี 
2562 และอีก 6.8MTA ในปี 2563 คิด
เป็นอัตราการเติบโตท่ี 4-6% YoY

Valuation & Action
          เราปรับลดราคาเป้าหมาย 1H63 
ลงเหลือ 52.00 บาท จากเดิม 65.00 
บาท อิงจาก EV/EBITDA ท่ี 7.0x เพื่อ
สะท้อนการปรับลดประมาณการก�าไร
ลง แต่อยา่งไรก็ตาม เรายังคงค�าแนะน�า
ถือ เพราะราคาหุ้นได้ลดลงมาเทรดอยู่
ท่ี 0.8x P/B ในปัจจุบัน ซึ่งต�ากว่า -2.0sd 
เรียบร้อย โดยถึงแม้เราจะคาดว่าผล
ประกอบการ 3Q62 จะดีขึ้น QoQ แต่
เรายังเป็นหว่งวัฏจักรขาลงของตลาด 
olefins ดังนั้นเราจึงแนะน�าให้หลีกเล่ียง
การลงทุนใน PTTGC ไปก่อน อยา่งน้อยก็
จนกว่าจะผา่นปีนี้ไปแล้ว

Risks
          ราคาน�ามันดิบ, GRM และ spread 
ปิโตรเคมีลดลง, การปิดโรงกล่ันตามแผน
เป็นเวลา 54 วันใน 4Q62

          Kaweewit Thawilwithayanon
          66.2658.8888 Ext. 8847
          kaweewitt@kgi.co.th



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : CHG แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 2.70 บ.

CHG (CHG TB)

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์

Current     BUY

Previous              BUY

Close                2.44

2020 TP       2.70

         

คาดก�าไร 3Q19 ฟื้ นตัวแรง

          เราคาดก�าไรปกติ 3Q19 ของ 
CHG จะกลับมาเติบโตโดดเด่น 
+38.7% Q-Q, +25.4% Y-Y จาก 
High Season และผลขาดทุนของโรง
พยาบาลใหมท่ี่ลดลงและมีโอกาสเริ่ม
พลิกมีก�าไรได้ในชว่ง 4Q19-1Q20 
เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นบวกต่อผลการ
ด�าเนินงานในอนาคต เรายัคงประมาณ
การก�าไรปกติปี 2019-2020 +8% Y-Y 
และ +13.3% Y-Y ตามล�าดับ นอกจาก
นี้ยังมีลุ้น Upside เพิ่มเติมจากการ
พิจารณาปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมใน
ปีหน้า เรายังคงราคาเหมาะสมปี 2020 
ท่ี 2.70 บาท และคงค�าแนะน�า "ซื้อ" 

คาดก�าไร 3Q19 พลิกมาโตเด่นท้ัง Q-Q 
และ Y-Y

          

แนวโน้มผลการด�าเนินงาน 3Q19 คาด
ว่าจะเติบโตโดดเด่นโดยคาดก�าไรปกติ
ท่ี 189 ลบ. +38.7% Q-Q, +25.4% 

Y-Y หนุนโดย High Season สง่ผล
ให้รายได้คาดว่าจะเติบโตแข็งแกรง่ 
+10.6% Q-Q, +13.5% Y-Y จากโรง
พยาบาลหลักท้ังจุฬารัตน์ 3 9 และ 
11 ท่ียังดีต่อเนื่อง ขณะท่ีผลขาดทุน
ของรพ.รวมแพทย์ฉะเชิงเทราและ
รพ.จุฬารัตน์ 304 คาดว่าจะขาดทุนลด
ลงต่อเนื่อง (เราคาดขาดทุนรวมกันใน 
3Q19 ราว 20 ลบ. เทียบกับ 35 ลบ. ใน 
2Q19) โดยเราคาด EBITDA Margin 
ใน 3Q19 จะขยายตัวขึ้นเป็น 24.5% 
จาก 19.8% และ 22.5% ใน 2Q19 
และ 3Q18 ตามล�าดับ

คาดโรงพยาบาลใหมท่ยอยพลิกก�าไร
ใน 4Q19-1Q20

          

หลังจากท่ีเราได้เยี่ยมชมรพ.รวมแพทย์
ฉะเชิงเทราและรพ.จุฬารัตน์ 304 และ
ได้พูดคุยกับผู้บริหาร เราคาดว่าท้ัง 2 
แหง่จะมีลุ้นเริ่มพลิกมีก�าไรได้ในชว่ง 
4Q19-1Q20 เป็นต้นไป จากจ�านวนผู้
ป่วยและรายได้ท่ีเติบโตอยา่งต่อเนื่อง
และจะเป็นบวกโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกับ
ผลการด�าเนินงานท้ังไตรมาสสุดท้าย
ของปีนี้ต่อเนื่องปี 2020 โดยเรายัง
คงประมาณการก�าไรปกติท่ี 684 ลบ. 
+8% Y-Y และ 776 ลบ. +13.3% Y-Y 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสลุ้น Upside เพิ่ม
เติมจากการพิจารณาปรับเพิ่มการจ่าย
เงินของประกันสังคมในปีหน้าหลัง
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ยื่นค�าขอ

ซึ่งคาดว่านา่จะเห็นความชัดเจนมาก
ขึ้นในชว่งสิ้นปีนี้

คงค�าแนะน�า "ซื้อ"

          

จากโมเมนตัมการเติบโตของก�าไร 
CHG ท่ีผา่นจุดต�าสุดและคาดกลับ
มาโต Y-Y ได้อีกครั้งต้ังแต่ 3Q19 
เป็นต้นไปต่อเนื่องปี 2020 และไมม่ี
แรงกดดันด้านต้นทุนจากโรงพยาบาล
ใหมอ่ยา่งมีนัยยะโดยจะมีโครงการใหม่
เพียงศูนย์มะเร็งสุวรรณภูมิขนาด 10 
เตียงท่ีจะเปิดด�าเนินการในปี 2020 เรา
จึงยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเหมาะ
สมปี 2020 ท่ี 2.70 บาท (DCF WACC 
6.36% Terminal Growth 3%) 

          

ความเสี่ยง คือ เศรษฐกิจและการ
บริโภคในประเทศท่ีอาจกลับมาชะลอ
ตัว ส�านักงานประกันสังคมจ่ายเงินได้
น้อยกว่าท่ีประกาศ โรงพยาบาลใหม่
ท่ีอาจถ่วงผลการด�าเนินงานนานกว่า
คาด

          Analyst: Veeravat Virochpoka

          Register No.: 047077

          Tel.: +662 646 9821

          email: veeravat.v@fnsyrus.
com

          www.fnsyrus.com



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTEP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 159.00 บ.

PTT E&P (PTTEP)

BUY
Share PriceTHB 120.00
12m Price TargetTHB 159.00 
(+33%)
Previous Price TargetTHB 159.00

คาดก�าไรลดลง QoQ แต่เพิ่ม YoY 

Results Preview
          
ประเด็นการลงทนุ

 เรายังคงแนะน�า ซื้อ PTTEP ผล
ประกอบการปกติ 3Q62 คาดจะ
เติบโต YoY ตามปริมาณขาย แต่
ก�าไรจากการด�าเนินงานคาดชะลอ
ตัว QoQ ตามราคาน�ามัน อยา่งไร
ก็ตามผลประกอบการคาดจะกลับมา
ฟื้ นตัว QoQ ใน 4Q62 ตามปริมาณ
ขาย เรามองเหตุโจมตีโรงน�ามันในซา
อุในเดือน ก.ย. ท่ีผา่นมาจะสง่ผลให้
ราคาน�ามันซื้อขายด้วย Premium ท่ี
เพิ่มสูงขึ้น และสง่ผลบวกโดยตรงต่อ 
PTTEP เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ ราคา
เป้าหมาย DCF 159 บาท (WACC 
10.4% และ Terminal growth 
1.0%) 

คาดก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่ม 

YoY แต่ลดลง QoQ 

คาดก�าไรจากการด�าเนินงาน 3Q62 
เพิ่ม 11.5% YoY แต่ลดลง 12.5% 
QoQ เป็น 10,760 ล้านบาท ผล
ประกอบการปกติเพิ่มขึ้น YoY เป็น
ผลจากปริมาณขายท่ีคาดเพิ่ม 
16.2% YoY เพียงพอชดเชยราคา
ขายเฉล่ีย (ASP) ท่ีคาดลดลง 2.6% 
YoY ผลประกอบการอ่อนตัว QoQ 
เนื่องจาก ASP ลดลง 3.8% QoQ 
เป็น 46.4 เหรียญต่อ BOE และ
ต้นทุนผลิตเพิ่ม 2.9% QoQ เป็น 
32.0 เหรียญต่อ BOE มีผลมากกว่า
ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 5.9% QoQ 
เป็น 354 KBOED ปริมาณขายเพิ่ม
ขึ้นจากการเริ่มรับรู้ผลผลิตของแหล่ง  
Sabah K and SK309 & SK311 ใน
มาเลเซียเป็นครั้งแรก ASP คาดลดลง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับน�ามันดิบ
ดูไบ และราคาก๊าซฯ ท่ีลดลง 4.0% 
QoQ เป็น 6.8 เหรียญต่อ MMBTU 
ต้นทุนผลิตต่อหนว่ยเพิ่มขึ้น สว่น
หนึ่งคาดเป็นผลจากการบันทึกค่าใช้
จ่ายในการส�ารวจท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อรวม
ผลจาก Deferred tax ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของ FX ประมาณ 14 
ล้านเหรียญ เราคาดก�าไรสุทธิเท่ากับ 
11,200 ล้านบาท ลดลง 18.2% QoQ 

ผลประกอบการปกติคาดฟื้ นตัว QoQ 
ใน 4Q62    

          
เราคาดผลประกอบการปกติจะ
กลับมาฟื้ นตัว QoQ ใน 4Q62 จาก
ปริมาณขายท่ีคาดจะเพิ่มขึ้นจาก
การรับรู้ปริมาณขายของแหล่งใน
มาเลเซียเต็มไตรมาส (จากท่ีขาดไป 
10 วันใน 3Q62) รวมถึงการกลับมา
รับก๊าซฯ จากแหล่งบงกชตามปกติ
ของ PTT 

ความเสีย่ง
         
 ราคาน�ามันและ LNG ต�ากว่าคาด 
OPEX และ CAPEX สูงกว่าคาด การ
เปล่ียนแปลงของ FX ท�าให้มีรายการ
พิเศษจ�านวนมาก

          Sutthichai Kumworachai
          sutthichai.k@maybank-ke.
co.th
          (66) 2658 6300 ext 1400



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CENTEL แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน 33.75 บ.

CENTEL ค�าแนะน�า ถือ

 ราคาปิด 31.75 บาท ราคาพื้นฐาน 33.75 
บาท

 แจ้งรว่มทุนโครงการโรงแรมท่ีญี่ปุ่น

 

ได้มีการลงนามในสัญญารว่มทุนในโครงการกรีน
ฟิลด์ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ระดับ 5 
ดาว ด้วยจ�านวน 515 กุญแจ ท่ียา่น Namba ท้ังนี้ 
CENTEL ถือหุ้น 51% ในบริษัทรว่มทุน ผู้รว่ม
ทุนรายอ่ืนๆคือ TaiseiCorporation และ Kanda 
Realty & Development มูลค่าการลงทุนเป็น 
10 พันล้านบาท ด้านการก่อสร้างเริ่มปี 63 เสร็จ
ปี 66 บริษัทคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณ
กลางปี 66

 

บริษัทคาดว่าเม็ดเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดในบริษัท และเงินกู้ ยังไมจ่�าเป็นต้องใช้สว่นทุน เราเห็นว่า
โครงการนี้มีโอกาสท่ีจะเพิ่มมูลค่าพื้นฐาน แต่ก็ไมถึ่งกับมีนัยส�าคัญ หากโครงการนี้ส�าเร็จ เราคาดว่ามีโอกาสท่ีเกิด
การรว่มทุนท�าโรงแรมท่ีญี่ปุ่นเพิ่มอีกในอนาคต

 

ค�าแนะน�า ถือ ยังไมพ่บแรงกระตุ้นราคาหุ้นในระยะนี้ ยกเว้นเก็งก�าไรได้ประโยชน์ ชิมช็อปใช้ บ้าง แต่ยังมีความ
กังวลเรื่องการเชา่ท่ีดินท่ีหัวหินต่อในระยะยาว หลังหมดอายุ 15 พ.ค.62 มาถึงปัจจุบันก็ยังไมส่ามารถจบดีลลงได้
เพียงแต่ต่ออายุการเชา่ไป 1 ปี เพื่อท�าโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลลา ต่อไปท่ีอัตราค่าเชา่แพงขึ้น 
อีกท้ังยังอยูใ่นชว่งการลงทุนโรงแรม กว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาอีกนาน สว่นใหญเ่ป็นปี 63 ถึงจะเปิดให้บริการได้

 นักวิเคราะห์ : นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com



บล.ทิสโก้ : JWD แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 12.50 บ.

JWD : การเติบโตจะเรง่ตัวขึ้น
ผา่นการท�า M&A
 
การเติบโตระดับ 2 หลักในชว่ง 
3Q19F และ 9M19F
 
จากการประชุมกับผู้บริหาร
เราเชื่อว่า ผลประกอบการ
ของ JWD จะเติบโตในระดับ 2 
หลัก YoY ในชว่ง 3Q19F และ 
9M19F โดยท่ีธุรกิจหลักท้ัง 3 
ด้านของบริษัทจะเป็นปัจจัย
หนุนรายได้ในอนาคต ในขณะ
ท่ีสว่นแบง่ก�าไรจากเงินลงทุน
และ JV จะท�าให้ผลประกอบ
การเพิ่มขึ้น แต่เราปรับลดราย
ได้ปี 2019-21F ลง รวมถึงผล
ประกอบการจากสมมติฐาน
ธุรกิจลานเก็บสินค้าและอาหาร
ท่ีชะลอตัวลงในปี 2019F รวม
ถึงธุรกิจรถยนต์ในปี 2020-21F 
เราแนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่า
ท่ีเหมาะสม 12.50 บาท ลดลง
จากเดิมท่ี 13.70 บาท
 
เราคาดผลประกอบการ 3Q19F 
เพิ่มขึ้น 23% YoY และ 8% 
QoQ

 
เราคาดรายได้รวมท่ี 882 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 4% YoY และ 
6% QoQ หนุนโดยท่ีเก็บสินค้า
อันตราย (15% YoY) ห้องเย็น 
(15% YoY) และสินค้าท่ัวไป
เพิ่มขึ้น 40% YoY ตรงข้ามกับ
รายได้ของการขนสง่และอาหาร
ท่ีลดลง ด้านสว่นแบง่ก�าไรจาก
เงินลงทุนและ JV เพิ่มขึ้น 1 
เท่า YoY และ 30% QoQ ตาม
ล�าดับจาก PPSEZ ท่ีกัมพูชา, 
Transimex ท่ีเวียดนาม และ 
CJ Logistics โดยอัตราก�าไรขั้น
ต้นอยูท่ี่ 28.4% ในชว่ง 3Q19F 
เทียบกับ 26.1% ในชว่ง 3Q18 
และ 28% ในชว่ง 2Q18 ท�าให้
ผลประกอบการรายไตรมาส
จะเพิ่มขึ้น 23% YoY และ 8% 
QoQ เป็น 86 ล้านบาท
 
ปรับรายได้และประมาณการปี 
2019-21F ลง
 
เราปรับประมาณการรายได้
ปี 2019-21F ลง 4-9% เพื่อ
สะท้อนมุมมองในเชิงรับต่อ
ธุรกิจมากขึ้นส�าหรับลานเก็บ

สินค้าและอาหารในปี 2019F 
ประมาณการรายได้จากกลุ่ม
ยานยนต์ท่ีลดลงในปี 2020-
21F นอกจากนี้ เราปรับอัตรา
ก�าไรขั้นต้นลงเป็น 27.8% 
จากเดิมท่ี 28.7% จากธุรกิจ
ลานเก็บสินค้าและอาหารในปี 
2019F แต่ยังคงปี 2020-21F 
ท�าให้เราปรับประมาณการลง 
8-19%
 
มูลค่าท่ีเหมาะสมใหมท่ี่ 12.50 
บาท (DCF)
 
มูลค่าท่ีเหมาะสม 12.50 บาท 
(DCF) หนุนโดยรายได้จาก
สัมปทานในระยะยาว และ
อัตราก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น โดยเราใช้
สมมติฐานของ WACC ท่ี 7.4% 
และมีความเสี่ยงคือ การสิ้นสุด
สัมปทาน, การหาท่ีดินใหม่ๆ  
และความล่าช้าในการท�า M&A 
และ JV

 Market Insight
 E- mail :tiscoresearch@
tisco.co.th



บล.ฟิลลิป : PSL แนะน�ำ ทยอยซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 9.10 บ.

PSL - ทยอยซื้อ TP'63: 9.10

 3Q62 คาดก�าไรฟื้ นตัวอยา่งมีนัยท้ัง y-y และ 
q-q
 งบรวม 3Q62E 2Q62 3Q61 % y-y % q-q 
9M62E 9M61 % y-y
 ก�าไร 191 -141 107 79.1 173.9 -34 306 
-111.2
 EPS 0.12 -0.09 0.07 79.1 173.9 -0.02 0.20 
-111.2

คาด 3Q62 ก�าไร 191 ลบ. +79.1%y-y และ 
+173.9% q-q: ดัชนีค่าระวางเรือเฉล่ีย BSI และ 
BHSI ฟื้ นตัวอยา่งมีนัยส�าคัญ q-q และเป็นไตรมาส
แรกของปีท่ีโตได้ y-y ท่ี 8.4% และ 37.1% ตาม
ล�าดับ คาดค่าระวางเรือ +38.9% q-q และ 
+16.6% y-y ท่ี 13,100 ดอลลาร์ เรือเท่าเดิม 36 
ล�า สว่นค่าใช้จ่ายเดินเรือคาด +8% y-y ท่ี 5,070 
ดอลลาร์ เงินบาทแข็งค่า 6.9% คาดรายได้รวม 
+2.6% y-y เป็น 1,348 ล้านบาท และต้นทุนคาด 
-3.7% อีกท้ังดอกเบี้ยจ่ายลดลง 21.9% หนุนก�าไร
ฟื้ นตัว

ดัชนีค่าระวางเรืออ่อนตัวลงปลาย 3Q62 และ 4Q 

จะอ่อนลงตามฤดูกาล : ท้ัง ดัชนี BSI และ BHSI 
กลับมาอ่อนตัวลงปลาย 3Q62 จากการน�าเข้า
สินแรเ่หล็กของจีนชะลอลงและการขนสง่ธัญพืช
ยังไมเ่ป็นปกติจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-
จีนยังไมม่ีข้อตกลง อีกท้ังปกติ 4Q จะอ่อนตัวลง 
q-q ตามฤดูกาล ท�าให้คาดว่า 4Q62 ก�าไรจะอ่อน
ตัวลง q-q แต่ y-y คงต้องดูภาพรวมท้ังไตรมาส

ยังคงค�าแนะน�า "ทยอยซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2563 
ท่ี 9.10 บาท: ดัชนีค่าระวางเรือท่ีฟื้ นดีกว่าคาด 
ท�าให้ภาพรวมดูดีขึ้นมาก อยา่งไรก็ตาม ยังคงคาด
การณ์ปี 2562 ขาดทุนท่ี 57 ล้านบาทไว้ก่อน โดย
จะพิจารณาอีกครั้งหลังประกาศงบ และปี 2563 
คาดจะพลิกก�าไรท่ี 264 ล้านบาท ปรับไปใช้ราคา
พื้นฐานปี 2563 ท่ี 9.10 บาท

สยาม ติยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลัก
ทรัพย์ # 17970

หมายเหตุ: ก�าไร = ล้านบาท, EPS = บาท



บล.ทรีนีต้ี :  AUCT แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.80 บ.

สหการประมูล - AUCT

ค�าแนะน�า: ถือ
ราคาเป้าหมาย          8.80 บาท
Upside/Downside 0%
Median Consensus         - บาท

การเติบโตในปี 2019 โดดเด่น แต่ต้อง
จับตาดูในปี 2020 อยา่งใกล้ชิด
          
AUCT คือผู้จัดการประมูลรถยนต์มือสอง
รายใหญข่องประเทศไทย
          
คาดยอดขายรถยนต์ในประเทศชว่ง 
2H19 และ 2020 จะชะลอตัวเล็กน้อย
เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและ
การคุมเข้มสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
         
คาดก�าไรของ AUCT เติบโตได้อยา่ง
โดดเด่นในปี 2019 ท่ี 221 ล้านบาท 
(+29.7%) แต่ในปี 2020 จะต้องติดตาม
สภาวะอุตสาหกรรมอยา่งใกล้ชิด 
          
เริ่มต้นค�าแนะน�า "ถือ" บนราคาเป้า
หมายปี 2020 ท่ี 8.80 บาท บริษัทมี
ฐานะทางการเงินแข็งแกรง่ อีกท้ังจ่าย
เงินปันผลในระดับท่ีนา่สนใจ แต่การ
เติบโตในอนาคตยังคงไมช่ัดเจน

ผู้จัดการประมูลรถยนต์รายใหญข่อง
ประเทศ
          บริษัทสหการประมูลหรือ AUCT 
ประกอบธุรกิจเป็นคนกลางในการ

จัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท โดย
มุง่เน้นไปในทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ บริษัทมีรายได้ท่ี
เก่ียวกับการประมูลทรัพย์สินประเภท
นี้กว่า 90% ของรายได้รวม โดยรถยนต์
สว่นใหญท่ี่น�ามาประมูลนั้นมาจากกลุ่ม
สถาบันการเงิน ท่ีมีการยึดรถจากการ
ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ ในขณะท่ีผู้ประมูล
สว่นใหญจ่ะเป็นผู้ค้ารถยนต์มือสอง 
ปัจจุบันบริษัทมีจุดประมูลรถท้ังสิ้น 13 
แหง่ ครอบคลุมท่ัวภูมิภาคของประเทศ

อุตสาหกรรมเริ่มเข้าสูช่ว่งเริ่มต้นของ
การชะลอตัว
          
ธุรกิจการประมูลรถยนต์ของ AUCT มี
ความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจยานยนต์ของ
ประเทศไทยอยา่งชัดเจน เนื่องจาก
รถท่ีถูกน�ามาประมูล เป็นรถยนต์มือ
สองท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลาด ดังนั้น
จ�านวนรถท่ีถูกน�ามาประมูลจึงมีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศไทยในชว่ง 1 ปีก่อนหน้า โดย
เราคาดว่ายอดขายรถยนต์ในปี 2019-
2020 ท่ีมีสัญญาณชะลอตัว (คาดลดลง 
1.1% และ 2.9% เป็น 1.03 ล้านคันและ 
1 ล้านคันตามล�าดับ) จะเริ่มสง่ผลต่อผล
การด�าเนินงานของบริษัทได้ในปี 2020-
2021 เป็นต้นไป 

คาดรายได้เติบโตแข็งแกรง่ในปี 2019 
แต่ปี 2020 ต้องติดตามอยา่งใกล้ชิด
          
เราคาดว่า AUCT จะมีผลการด�าเนินงาน
ในปี 2019 สูงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ 

เติบโต 29.7% เป็น 221 ล้านบาท จาก
จ�านวนยอดขายรถยนต์ท่ีสดใสในชว่ง 
1-2 ปีท่ีผา่นมา ท�าให้จ�านวนรถยนต์ท่ี
ถกูน�าเขา้มาประมลูนั้นมจี�านวนมากตาม
ไปด้วย 
          
อยา่งไรก็ตาม ในปี 2020 เราคาดว่า
บริษัทจะยังคงเติบโตได้อีกเล็กน้อย
เป็น 231 ล้านบาท(+4.5% YoY) ซึ่ง
เป็นอัตราการเติบโตท่ีชะลอตัวลงเมื่อ
เทียบกับปี 2019 สอดคล้องกับยอด
ขายรถยนต์ท่ีเริ่มชะลอตัวในชว่ง 2H19 
เป็นต้นไป 

แนะน�า "ถือ" บนราคาเป้าหมายปี 2020 
ท่ี 8.80 บาท
          
เรายอมรับว่า AUCT จะมีผลการด�าเนิน
งานในปี 2019 ท่ีโดดเด่น แต่ในปี 2020 
นั้นยังถือว่าไมช่ัดเจน เนื่องจากสภาวะ
อุตสาหกรรมนั้นเริ่มเข้าสูช่ว่งชะลอตัว 
เราจึงเริ่มต้นค�าแนะน�า AUCT เพียง 
"ถือ" บนราคาเป้าหมายปี 2020 ท่ี 8.80 
บาท บริษัทมีจุดเด่นจากอัตราเงินปันผล
ท่ีค่อนข้างสูงถึง 4.5% ต่อปี 
          
ความเสี่ยง ปริมาณรถยนต์ท่ีถูกน�าเข้า
มาประมูลมีจ�านวนลดลง, การแขง่ขัน
บนตลาดรถมือสอง

          นฤดม มุจจลินทร์กูล
          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์:050809
          E-mail:Naruedom@trinitythai.
com



บล.โกลเบล็ก : TACC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 6.45 บ.

COMPANY UPDATE                                
4 ตุลาคม 2562
MAI / Agro & Food Industry                    
ราคาปิด 4.66  บาท
T.A.C CONSUMER PLC. (TACC)                    
"ซื้อ" ราคาเหมาะสม 6.45 บาท

เพิ่มคาดการณ์ก�าไรปี 62 อีก 32.4% สง่ผล
เติบโต 129%YoY
          - คาดแนวโน้ม 3Q62 เติบโต YoY 
อ่อนตัวเล็กน้อย QoQ แม้เข้าสู ่Low 
Season 
          - ปรับคาดการณ์ก�าไรปี 62 เพิ่มขึ้น 
32.4% สง่ผลเติบโต 130%YoY
          - คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ปรับราคาเหมาะ
สมปี 62 เพิ่มขึ้นสู ่6.45 บาท (จากเดิม 
4.90 บาท)

ประเด็นส�าคัญ 
          
คาดแนวโน้ม 3Q62 เติบโต YoY อ่อนตัวเล็ก
น้อย QoQ แม้เข้าสู ่Low Season: เราคาด
รายได้ใน 3Q62 ราว 394 ลบ. (+21%YoY 
-2.2%QoQ) สามารถเติบโตได้ในระดับ 
double-digit YoY ตามการขยายสาขา
ของ 7-Eleven ประกอบกับผลิตภัณฑ์ออก
ใหม ่อาทิ Hershey's (โถกดเย็น) และชา
นมบุก (All-caf?) ได้กระแสตอบรับดีมาก
ในชว่งไตรมาสท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ดี ราย
ได้อาจอ่อนตัวลง QoQ จากการเข้าสูช่ว่ง 
Low Season แต่ไมไ่ด้อ่อนตัวแรงเท่า
หลายปีก่อนหน้า โดยรายได้ท่ีอ่อนตัวลงถูก
ชดเชยด้วยรายได้จากธุรกิจใหม ่Character 
Business (B2C) ท่ีเริ่มเติบโตอยา่งมีนัย
ส�าคัญ 

ปัจจุบันเริ่มต่อยอดขยายฐานลูกค้าไปยัง
แถบประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เมียนมา และ
เวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะชว่ยสนับสนุนให้
สัดสว่นรายได้ B2B : B2C เพิ่มขึ้นมาท่ี

ระดับราว 82% : 18% จากปี 61 อยูท่ี่ระดับ 
86% : 14% สว่น %GPM คาดว่าจะอยูท่ี่
ระดับราว 30.5% (เท่ากับ 3Q61) แต่อ่อน
ตัวเล็กน้อยจาก 2Q62 ท่ีระดับ 31.1% ตาม
รายได้ท่ีลดลง สง่ผลให้เราคาดก�าไร 3Q62 
ราว 37 ลบ. (+ 66%YoY -14%QoQ) 
          
ปรับคาดการณ์ก�าไรปี 62 เพิ่มขึ้น 32.4% 
+129%YoY: ผลประกอบการงวด 1H62 
เท่ากับ 76 ลบ. (+106%YoY) คิดเป็น 64% 
ของประมาณการก�าไรท้ังปี 62 ท่ี 119 ลบ. 
และเพื่อเป็นการสะท้อนผลประกอบการ
ท่ีกลับมาเติบโตอยา่งแข็งแกรง่ เราจึงปรับ
ประมาณการรายได้และก�าไรปี 62 เพิ่มขึ้น
เป็น 1,570 ลบ. (เพิ่มขึ้น 5.2%) +22%YoY 
และ 157 ลบ. (เพิ่มขึ้น 32%) +129%YoY 
โดยมีปัจจัยเติบโต 3 ข้อหลัก 1) เติบโต
ตามการขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อ 
7-Eleven 2) ผลิตภัณฑ์ใหมไ่ด้กระแสตอบ
รับดี 3) ธุรกิจ Character Business เริ่ม
ขยายตัวแข็งแกรง่ ล่าสุดเพิ่งได้รับสิทธิ์ลาย
การ์ตูนของคนไทย 'หมาจ๋า' 

ซึ่งจะท�าให้ได้ลูกค้ารายใหมอี่ก 1-2 ราย 
นอกจากนี้ คาดผลประกอบการยังมีปัจจัย
หนุนจากการขยายธุรกิจออกนอกร้าน 
7-Eleven ในการจัดสง่ผงเครื่องด่ืมพร้อม
ชงให้กับร้านเครื่องด่ืมชั้นน�า อาทิ กาแฟ
มวลชน, Jungle caf?, ARABITIA และ CP 
FreshMart รวมท้ังหมดราว 500 สาขา 
พร้อมกับเล็งหาโอกาสขยายเข้าสูร่้าน Caf? 
อ่ืนๆ นอกจากนี้ เราคาดว่าผลประกอบ
ใน 4Q62 จะท�าสูงสุดของปีท่ีราว 44 ลบ. 
+367%YoY และ +21%QoQ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการเข้าสูช่ว่ง High Season 
ของธุรกิจ และการจัด Event ใหญท่ี่จะเกิด
ขึ้นในชว่งปลายปีนี้   
          
คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ปรับราคาเหมาะสมปี 
62 เพิ่มขึ้นสู ่6.45 บาท (จากเดิม 4.90 
บาท): เราประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี 
Average PER ย้อนหลัง 2 ปี ท่ี 25 เท่า และ
ปรับเพิ่มประมาณก�าไรสุทธิต่อหุ้นปี 62 สู่

ระดับ 0.26 บาท/หุ้น จากเดิมอยูท่ี่ระดับ 
0.20 บาท/หุ้น ค�านวณได้ราคาเหมาะสม
ใหมท่ี่ 6.45 บาท (จากเดิม 4.90 บาท) 
ท�าให้ Upside เปิดกว้างมากกว่า 30% จาก
ราคาปัจจุบัน จึงคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

ความเสีย่ง
          i) ธุรกิจมีการแขง่ขันสูงและรุนแรง  
          ii) รายได้กว่า 90% พึ่งพิงร้าน 7-11 
          iii) ผลิตภัณฑ์ใหมไ่มป่ระสบความ
ส�าเร็จ

          Analyst: Wilasinee 
Boonmasungsong
                  02 672 5937
                  wilasinee@globlex.co.th

          Assistant: analyst Salakbun 
Wongakaradeth



บล.ธนชำต : THANI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.00 บ.

BUY (Unchanged) TP: Bt 8.00 
(From: Bt 7.40)
Change in Numbers Upside : 12.7% 
3 OCTOBER 2019
Ratchthani Leasing Pcl (THANI TB)
มีการบริหารจัดการท่ีดี 

เนื่องจากเกิดภัยแล้งและน�าท่วม 
บริษัทฯ จึงให้ความระมัดระวังในการให้
สินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ
สินทรัพย์ แม้เราจะปรับอัตราการ
เติบโตของสินเชื่อลง แต่ปรับดอกเบี้ย
จ่าย และ credit cost ลง ดังนั้นเราจึง
ปรับก�าไรและราคาเป้าหมายขึ้นมาอยู่
ท่ี 8 บาท คงค�าแนะน�า “ซื้อ”

ให้ความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ
มากขึ้น…

แม้เราคาดว่าการเบิกเงินกู้ใหมจ่ะดีขึ้น
ใน 3Q19 ท่ี 6.3 พันลบ. และ 6.0พัน
ลบ. ใน 2Q19 และ 6.2 พันลบ. ใน 
1Q19 แต่เราเห็นความเป็นไปได้ท่ี
จะบรรลุเป้าสินเชื่อใหมท่ี่ 26.4 พัน
ลบ. ในปี 2019 ยากขึ้น โดยปัจจัย
กดดันไมใ่ชเ่รื่องของอุปสงค์ แต่เป็น
เรื่องของการเติบโตของสินเชื่อท่ีนา่
จะอ่อนแอกว่าท่ีคาดไว้ เนื่องจากบ
ริษัทฯ ให้ความระมัดระวังในการให
สิ้นเชื่อมากขึ้น ด้วยได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งใน 2Q19 และน�าท่วม
ใน 3Q19ท�าให้บริษัทฯ มีความกังวล
ต่อหนี้เสีย จึงมีการปล่อยสินเชื่อรถ
บรรทุกท่ีมีมูลค่าสูง อยา่งระมัดระวัง 
และเพื่อสะท้อนปัจจัยเหล่านี้ เราจึง
ปรับลดอัตราการเติบโตของสินเชื่อลง

จาก 14% ในปี 2019F, 12.5% ในปี 
2020F และ10.7% ในปี 2021F เป็น 
11.4%, 11% และ 9.6% ตามล�าดับ 
เนื่องจากTHANI เน้นลูกค้าท่ีมีคุณภาพ
สูง เราจึงคาดว่าอัตราผลตอบแทนจะ
ลดลงมาอยูท่ี่ 7% เทียบกับเดิมท่ี 7.2%

…แต่ค่าใช้จ่ายต�ากว่าคาด
แม้ว่าเราจะต้องปรับลดสมมติฐาน
อัตราการเติบโตของสินเชื่อ และอัตรา
ผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อลง แต่
บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการ
เงินได้ดีกว่าท่ีเราคาดไว้ THANI ได้
ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 8.1 พันลบ.ระยะ
เวลาเฉลยี่ 2.8 ปี ท่ีอัตราดอกเบี้ยหน้า
ต๋ัว 3% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยท่ีอยูใ่น
ระดับต�ายาวนานออกไป บริษัทฯ 

จึงปรับลด liability duration โดยเพิ่ม
สัดสว่นเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 44% ใน 
4Q18 เป็น 63% ใน 2Q19 ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะ
สั้นต่างกันมากกว่า 1% เราจงึคาดว่า
ต้นทุนทางการเงินเฉลยี่ ของ THANI 
จะยังคงอยูใ่นระดับต�าท่ี2.35% ในปี 
2019-20 และเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่เพียง 
2.38-2.4% จากปี 2021และด้วยการ
ปรับลดส�ารองท่ัวไปลง เราจึงคาดว่า 
credit cost จะลดลงมาอยูท่ี่ 0.3%, 
0.35% และ 0.4% ในปี 2019-21F

ปรับเพิ่มก�าไร และราคาเป้าหมาย
สุทธิแล้ว เราปรับเพิ่มประมาณการ
ก�าไรของเราขึ้น 8% ในปี 2019F 
และ3% ในปี 2020F นอกจากนี้เรา
ยังคาดว่าบริษัทฯ จะรายงานก�าไร
แข็งแกรง่ใน 3Q19 ท่ี 527 ลบ. เพิ่ม

ขึ้น 22% y-y และ 3% q-q หนุนโดย
สินเชื่อท่ีเติบโต 12% y-y ต้ังส�ารองท่ี
ลดลง และค่าธรรมเนียมนายหน้าจาก
การขายประกันท่ีสูงขึ้น ปัจจัยเหล่า
นี้นา่จะยังคงผลักดันก�าไรใน 4Q19 
และเราคาดว่า EPS จะเติบโต 26% 
y-y ในปี 2019F และจะชะลอตัวลง
เหลือ 10% ในปี 2020F และ 8% ในปี 
2021F เนื่องจากไมม่ีการกลับรายการ
ต้ังส�ารองนอกจากนี้เรายังปรับเพิ่ม
ราคาเป้าหมายเป็น 8 บาท จากเดิม 
7.4 บาทเนื่องจากเราปรบั มาใช้ปีฐาน 
2020 และปรบั ลด WACC ลงเหลือ 
11.5%จาก 12%

คงค�าแนะน�า “ซื้อ”
เรายังคงชอบ THANI จากการเป็นผู้น�า
ในธุรกิจเชา่ซื้อรถบรรทุกและซูเปอร์
คาร์ มีปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกรง่ และ
เรื่องราวการเติบโตท่ีดี ตลาดมีความ
กังวลต่อความเป็นไปได้ถูกปรับลด
อันดับความนา่เชื่อถือ จากการเปล่ียน
โครงสร้างผู้ถือหุ้นแต่นี่ไมใ่ชเ่รื่องใหม ่
และ THANI ยังสามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนทางการเงินได้ดี แม้ว่าต้นทุนหุ้น
กู้ของบริษัทฯ ถูกปรับขึ้นเทียบเท่ากับ
การถูกปรับลดอันดับเครดิตจรงิ ไปแล้ว 
ราคาหุ้นปัจจุบันมี upside 13% คงค�า
แนะน�า “ซื้อ”

SARACHADA SORNSONG
662 – 617 4966
sarachada.sor@thanachartsec.
co.th



สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาพับกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์อีกครั้งฉบับบนี้
เราพบกันเป็นฉบับที่ 10 ของปี 2562 กันแล้วค่ะ 

ซึ่งปัจจัยเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ยังส่งผลกระ
ทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก และกระทบมายังตลาดหุ้น ส่วน
ปัจจัยภายในประเทศเดือนนี้คงจะเริ่มมี Preview ก�าไรของบริษัทจด
ทะเบียน(บจ.) ในไตรมาส 3/62 ออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วล่ะค่ะ  

แว่วว่าบางโบรกเกอร์คาดว่าก�าไรตลาดหุ้นไทยจะหดตัว -7 ถึง 
-10%YoY แต่ก็มีปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นของรัฐบาล ซึ่ง
ก�าลังจะออกมาตรการกระตุ้นต่างชาติเที่ยวไทย, ชิม-ชอป-ใช้เฟส 2 

ซึ่งเป็น Sentiment บวกหุ้นค้าปลีกอย่าง BJC  
ส�าหรับภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกันยายน 2562 ที่ผ่าน
มา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,637.22 จุด 
ลดลง 1.1% จากส้ินเดือนก่อน แต่เพ่ิมขึ้น 4.7% จากส้ินปี 2561 
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกันยายน 
2562 อยู่ที่ 57,417 ล้านบาท ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 11,576 ล้านบาทใน
ตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทุกตลาดในอาเซียน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้
จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือน
กันยายน ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน ใน
เดือนนี้ความขัดแย้งทางการค้ามีทิศทางที่ผ่อน
คลายมากขึ้นจากการเปิดเจรจาระหว่างจีนและ
สหรัฐฯ การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ประกอบกับเงินสกุลเยนญี่ปุ่นอ่อนค่า
ซึ่งส่งผลดีต่อการค้าของญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงเพ่ิม
น�้าหนักการลงทุนในเอเชียตะวันออก อย่างไร
ก็ตาม ส�าหรับตลาดหลักทรัพย์ไทยมี 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET 

Index ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร และกลุ่ม
บริการ ซึ่งมีปัจจัยภายในประเทศสนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจ ทั้งโอกาสจากการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการส่ือสารและพลังงาน 
การขยายตัวของเขตเมืองและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2562 ผู้ลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 11,576 
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน ขณะที่มูลค่า
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ใน
เดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 57,417 ล้านบาท 
ลดลง 1.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้าน Forward และ Historical P/E ของ

ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือนกันยายน 
2562 อยู่ที่ระดับ 16.5 เท่า และ 17.3 เท่าตาม
ล�าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ใน
เอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.4 เท่า และ 15.5 เท่าตาม
ล�าดับ   ส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ิน
เดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 3.12% สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ MSCI Emerging Market ที่อยู่ที่ 
2.93%

ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม
ของ SET และ mai ณ ส้ินเดือนกันยายน 
2562 อยู่ที่ 17.1 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.7% 
จากส้ินปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของ
ดัชนี และ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 
มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ของ
ไทยอยู่ที่ระดับ 22,839 ล้านบาท

ค้าปลีกอย่าง BJC  



ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียนเริ่มที่ บิ๊กบอส “ จอมทรัพย์  โล
จายะ” แห่ง SUPER  ผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทน  ช่วง
นี้ไฉไล สุดๆ  แถมยัง เดินหน้ารุกขยายการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทน ทั้งในและต่างประเทศไม่ได้หยุดพัก และยังทยอย COD 
โครงการในมือต่อเนื่อง ล่าสุดได้ยินแววมาว่า เร็วๆนี้เตรียมจ่ายไฟ
เชิงพาณิชย์ในโครงการ โรงไฟฟา้โซลาร์ฯที่ประเทศเวียดนามอีก 1 
โครงการ ซึ่งมีขนาดก�าลังการผลิตอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ และจะท�าให้
ก�าลังการผลิตโรงไฟฟา้โซลาร์ ในเวียดนามเพ่ิมขึ้น จากปัจจุบันอยู่
ที่ 236.72 เมกะวัตต์ …งานนี้ บรรดาแฟนคลับ และผู้ถือหุ้นคงได้เฮ! 
กันอีกรอบแน่นอนคร้าาา

ด้าน IPO น้องใหม่ INSET หุ้นผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมแบบครบวงจร หนึ่ง
เดียวในตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดเทรดวันแรก เมื่อวันที่ 
8 ต.ค. ที่ผ่านมา ราคาเปิดเทรดสุดประทับใจ ราคาพุ่งเหนือ
จอง 9.29% จากราคาไอพีโอ 2.69 บาทต่อหุ้น ฟากที่ปรึกษา
ทางการเงิน ระบุหุ้นพ้ืนฐานแน่น สัดส่วนหนี้ต่อทุนต�่า แนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่อง มีความพร้อมรับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นหลังเข้า
จดทะเบียน หนุนอนาคตเติบโตไม่ต�่ากว่า 10-20% ต่อปี 

ขณะที่ แม่ทัพใหญ่ "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต"  กรรมการผู้จัดการ 
INSET ลั่น พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดย
เตรียมน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการขยายธุรกิจ
เพ่ิมเติม เช่น โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสารลง
ใต้ดินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และโครงการวางระบบเครือข่ายรวม
ถึงอุปกรณ์ WiFi (โครงการ Google Station) รวมทั้งใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน

เฮียสาธิต สุดบรรทัด  แห่ง DRT  ประกาศพร้อมรับฤดูการ
ขายสินค้าวัสดุก่อสร้างช่วงปลายปี หลังใช้จังหวะช่วงไตรมาส 
3 เร่งผลิตสินค้าเพ่ิมปริมาณสต๊อกขึ้นมาอยู่ในระดับปกติเฉลี่ย
ประมาณ 30 วัน ชูความพร้อมด้านทีมช่างติดตั้งพร้อมให้บริการ
แก่ลูกค้าโครงการได้ 500 ยูนิตต่อเดือน ด้านผู้บริหารประเมิน
ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง หลังเริ่ม
เห็นสัญญาณความต้องการใช้สินค้าเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยสูงขึ้น พร้อมตั้งเป้ารักษาการเติบโตที่ดีในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีนี้



CHAYO ส่งซิกผลงานช่วงโค้งสุดท้ายของปีคึกคัก แม้ราคาหุ้นปรับตัวลง ถือว่าเป็นไปตามภาวะ
ตลาด “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” ซีอีโอ  ยืนยันผู้ถือหุ้นหลักยังกอดหุ้นแน่น  ขณะที่ผลประกอบการยัง
เติบโตสดใสไม่มีอะไรน่ากังวล โดยเฉพาะธุรกิจซื้อหนี้มาบริหารและธุรกิจติดตามหนี้ มีการเติบโตใน
ระดับที่น่าพอใจ ส่งเสริมให้รายได้ปี 2562 ท�านิวไฮตามเป้าหมาย รายได้เติบโตไม่ต�่ากว่า 15% แน่นอน 
(รายได้ 6 เดือนแรกของปีนี้เติบโตกว่า 27% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนของปีก่อน)  และเพ่ือตอบแทน
ผู้ถือหุ้น วันที่ 1 ต.ค.นี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือประกาศจ่ายปันผล เป็น
หุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (หรือประมาณ 30 ล้านหุ้น) หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้น
ละ 0.025  และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0027778 รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0277778 
บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน นี้ และก�าหนด XM ส�าหรับเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคมนี้และ XD ส�าหรับรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ และ
จะจ่ายปันผลในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ดังนั้นเป็นโอกาสดีของนักลงทุน ที่จะเก็บหุ้นดี ๆ แนะเก็บหุ้นเข้า
พอร์ตเลยจ้า 

เส่ียโด่ง พีระพงศ์ จรูญเอก แห่ง ORI ยิ้มแก้มปริโกยยอดขาย
ไตรมาส 3 ไป 10,188 ล้านบาท หลังยอดขายโครงการแบรนด์ “ดิ 
ออริจิ้น” 4 โครงการแรกฉลุย ปิดการขายรัวๆ 3 โครงการ “พาร์
ค ออริจิ้น จุฬา-สามย่าน” และ “พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี” ตีคู่กวาด
ยอดพรีเซลเฉียด 80% ล่าสุดเคนซิงตัน ระยอง มาแรงกวาดยอด 
90% ส่งท้ายไตรมาส หนุนยอดขายสะสม 9 เดือน 23,148 ล้าน 
หรือราว 83% ของเป้ายอดขายทั้งปี ต่อยอด Q4 ด้วยโครงการ
บ้านจัดสรร “บริทาเนีย” และ “ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง” มั่นใจ
หนุนยอดขายทั้งปีทะลุเป้า 28,000 ล้านบาท

บอร์ด D ไฟเขียวเพ่ิมทุน 80 ล้านหุ้น ขาย RO จ�านวน 40 ล้านหุ้น 
ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท ส่วนที่เหลือ 
40 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนท์ที่จะออกเพ่ือจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ
หุ้นเพ่ิมทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 วอร์แรนท์ ราคาใช้สิทธิ 
4.00 บาทต่อหุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ-คืนหนี้สถาบันการเงิน






















