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	 CKP	คาดปี63	อัตราก�าไรสุทธิแตะตัวเลข

สองหลัก	หลังรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากโรงไฟฟ้า

ไซยะบุรี	ที่	COD	เต็มปี	ขณะที่คาดปี62	รายได้

ใกล้เคียงปีก่อนที่ท�าได้	9.15	พันลบ.	รับผลก

ระทบภัยแล้งใน	Q3/62	พร้อมปักธงปี68	มี

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าแตะ	5,000	MW	พร้อม	

อยู่ระหว่างศึกษาลุยโรงไฟฟ้าพลังน�้าในสปป.

ลาว-เมียนมา		

 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค 
พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CKP	เปิดเผยว่า	บริษัทฯยังคงมองหาโอ

กาศในการลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อให้ก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าติดตั้งรวมเพ่ิมขึ้นแตะที่	5,000	เมกะ

วัตต์	ภายในปี	2568	จากปัจจุบันอยู่	2,167	

เมกะวัตต์	ซึ่งขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษา

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเพิ่มเติม

ในสปป.ลาวและในประเทศเมียมาร์	รวมถึง

โครงการโซลาร์	รูฟท็อป	และโรงไฟฟ้าประเภท	

SPP	ตามแผน	PDP	2018ด้วนเช่นกัน

	 "โครงการในอนาคตเราจะเน้นพลังน�้าเป็น

หลักในลาวตอนนี้เราดูโซนฝั่งขวาของแม่น�้า

โขง	ส่วนเมียนมาเราก็ศึกษาอยู่มองว่าน่าจะ

เป็นแม่น�้าสาละวิน	เพราะดูแล้วมีศักยภาพ

และโฟลว์น�้าก็เยอะแถมมีความชันเยอะด้วย

มันสามารถท�าเป็นเขื่อนกักเก็บน�้าได้และตอน

นี้พม่าก็ขาดแคลนไฟอยู่ด้วยเช่นกันเราจึงมอง

ตรงนี้เป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุน"	นาย	ธน

วัฒน์	กล่าว	

 ด้านนายธิติพัฒน์ นานานุกูล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย
งานการเงินบัญชี บริษัท ซีเค 
พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CKP	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่าจะมีโอกาส

เห็นอัตราก�าไรสุทธิแตะตัวเลขสองหลักในปี	

2563	จากทุกปีที่ผ่านมาเป็นตัวเลขหลักเดียว	

เนื่องจากบริษัทฯจะมีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร

จากโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี	ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์	(COD)	ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	แบบเต็มปี	

	 ขณะที่ผลการด�าเนินงานของปี2562	

บริษัทฯคาดว่ารายได้จะใกล้เคียงกับปี	2561	ที่

ท�าได้	9,156	ล้านบาท	หลังไตรมาส3/2562	

บริษัทฯประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลให้มี

ปริมาณน�้าไหลเข้าระบบน้อยกว่าที่คาดไว้	แต่

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาบริษัทฯ

ยังมีปริมาณไหลเข้าระบบโรงไฟฟ้าพลังน�้า	น�้า

งึม	2	ขนาดก�าลังการผลิต	615	เมกะวัตต์

จ�านวนมากอยู	่

	 อีกทั้ง	บริษัทฯยังเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร

จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี	ขนาด

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า	1,285	เมกะวัตต์	ที่

บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน	37.50%	ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวจะก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์วันที่	

29	ตุลาคม	2562	โดยแบ่งเป็นสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

(กฟผ.)	จ�านวน	1,220	เมกะวัตต์	และขายให้

กับการไฟฟ้าของ	สปป.ลาว	จ�านวน	60	เมกะ

วัตต์	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯคาดว่า	บริษัท	ไซยะบุรี	พาว

เวอร์	จ�ากัด	จะมีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า

ในรูปแบบเชิงพาณิชย์แบบเต็มปีประมาณ	

13,000-14,000	ล้านบาท	และมีอัตราก�าไร

สุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	12-15%

CKP วางเป้าปี63 ดันอัตราก�าไรสุทธิสู่เลข 2 หลัก   

หลังรับรู้ก�าไรโรงไฟฟ้าไซยะบุรี เต็มปี
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 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
(BEAUTY)	ผู้ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายปลีก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและบ�ารุงผิว	เปิดเผย

ว่า	แนวโน้มธุรกิจในช่วงไตรมาส	3	คาดว่าความ

สามารถในการท�าก�าไรน่าจะดีขึ้น	จากการปรับ

กลยุทธ์และแผนการด�าเนินงาน	มุ่งเน้นบริหาร

จัดการต้นทุนการบริหาร	ควบคุมค่าใช้จ่าย	อาทิ	

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	การปิดสาขาท่ีไม่มี

ศักยภาพในการเติบโต	รวมท้ังต้นทุนคงท่ีต่างๆ

	 ส�าหรับทิศทางการขับเคล่ือนธุรกิจช่วงต่อ

จากนี้	มุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางจัดจ�าหน่าย

ท่ีมีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มลูกค้า	โดยตลาด

ในประเทศจะมีการปรับคอนเซ็ปต์และรูปแบบ

ของช่องทางจ�าหน่ายหลัก	รวมท้ังพัฒนาโมเดล

ใหม่ๆในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น	ปรับรูป

แบบร้านค้าปลีก	BEAUTY	BUFFET	เป็นร้าน

เคร่ืองส�าอางมัลติแบรนด์	จ�าหน่ายสินค้าทั้งด้าน

สุขภาพและความงามครบวงจร		มีผลิตภัณฑ์

จากพันธมิตรซึ่งเป็นแบรนด์เคร่ืองส�าอางและ

สุขภาพชั้นน�า	เพื่อสร้างความน่าสนใจและยัง

รักษาความเป็น	Private	Label	ท่ีเป็นเอกลักษณ์

ไว้	โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์	แบ่งออกเป็น	สินค้า

แบรนด์	BEAUTY	BUFFET	80%	และสินค้า

แบรนด์พันธมิตรชั้นน�า	(มัลติแบรนด์)	20%

	 “จากกลยุทธ์ดังกล่าวจะท�าให้	BEAUTY	

BUFFET	มีสินค้าหลากหลาย	สามารถรองรับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	รวม

ท้ังการเพิ่มสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ	และสินค้า	

Health-Related	Product	เข้ามาขายในร้านเพิ่ม

ข้ึน”	นายแพทย์สุวิน	กล่าว

	 นอกจากนี้แบรนด์อื่นๆในเครือ	มีแผนที่จะ

ปรับคอนเซ็ปต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในปัจจุบัน	เช่น	BEAUTY	COTTAGE	ที่เป็นร้าน	

Single	Brand	จะเติมนวัตกรรมเข้ามาในธุรกิจ	

เพื่อเพ่ิมความสามารถในการบริการลูกค้าให้เกิด

ความพึงพอใจมากขึ้น	ด้วยบริการที่เป็น	Beauty	

Solutions	เช่น	Facial	Solution	ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและเมคอัพอย่างครบวงจร

	 ส่วนช่องทางการจัดจ�าหน่าย	Commerce	

Business	เช่น	E-Commerce,	ช่องทางสินค้า

อุปโภคบริโภค	(Consumer	Product)	จะช่วย

ผลักดันรายได้ให้เติบโตและรักษาอัตราก�าไรสุทธิ

อยู่ในระดับที่ดี	เนื่องจากช่องทางดังกล่าวมี

ต้นทุนด�าเนินการต�่า	และเป็นการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงลดการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมาก

เกินไป		

	 ส�าหรับตลาดต่างประเทศ	มีการขยายไป

ในตลาดท่ีหลากหลายมากกว่า10	ประเทศ	อาทิ	

มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	

เมียนมาร์	เวียดนาม	ลาว	ไต้หวัน	ฮ่องกง	บรูไน	

ญี่ปุ่น	อินเดีย	เป็นต้น	ซึ่งได้มีการทยอยเซ็น

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายมาตั้งแต่ปลายปีที่

ผ่านมา	โดยจะมุ่งเน้นขยายตลาดที่มีศักยภาพใน

การเติบโต	อาทิ	จีน	พม่า	อินโดนีเซีย	อินเดีย

	 นายแพทย์สุวิน	กล่าวต่อไปว่า	ในส่วนของ

ตลาดจีนซึ่งถือเป็นตลาดส�าคัญ	เริ่มมีสัญญาณ

ที่ดีจากการปรับแผนการตลาดเชิงรุกในช่วง

ก่อนหน้านี้	ด้วยการเพิ่มช่องทางจ�าหน่ายอย่าง

เป็นทางการทั้งในกลุ่มออนไลน์และออฟไลน์	ที่

สามารถเข้าถึงลูกค้าชาวจีนได้โดยตรง	ประกอบ

ด้วย	แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ	ของจีน	(CBEC	

:	Cross	Border	E-Commerce)	และ	ร้านค้า

ทั่วไป	(General	Trade)	ตั้งเป้ามีจุดจ�าหน่าย

สินค้าภายในสิ้นปีมากกว่า	35,000	จุดจ�าหน่าย	

จากปัจจุบันที่มีจุดจ�าหน่าย	28,000	แห่ง	และ

มีกระแสตอบรับที่ดีจากช่องทาง	E-Commerce	

ในประเทศจีนรวมถึงมีการท�าการตลาดร่วม

กับตัวแทนจ�าหน่าย	จึงส่งผลให้	Official	

Distributor	ทยอยสั่งสินค้าต่อเนื่อง	เพิ่มความ

สามารถในการเข้าถึงลูกค้า	(penetration	rate)	

มากขึ้น

BEAUTY คาดไตรมาส 3/62 

ความสามารถก�าไรปรับตัวดีข้ึน 

หลังปรับกลยุทธ์ - บริหารต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่าย 
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 นายชัชชวี วัฒนสุข ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. 
คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TACC	เปิดเผยว่า	บริษัทฯได้ร่วมมือกับ

ศูนย์การค้าสยามพารากอน	จัดงาน	“Siam	

Paragon	presents	Rilakkuma	World	

Happiness	Town”	(สยามพารากอน	พรีเซ

นทส์	รีลัคคุมะ	เวิลด์	แฮปปิเนส	ทาวน์)	ครั้ง

แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประสบการณ์

ความสนุกในโลกแห่งความสุขของรีลัคคุ

มะ	โดยจะเนรมิตสยามพารากอนให้กลาย

เป็นเมืองแห่งรีลัคคุมะสุดยิ่งใหญ่	สร้างมหา

ปรากฏการณ์แห่งความประทับใจหลากหลาย

รูปแบบพาทุกคนเข้าไปสู่โลกแห่งความสนุก

สดใส	พบกับรีลัคคุมะขนาดใหญ่	4	เมตร	คอย

ต้อนรับทุกคนท่องไปในโลกแห่งความสุขแบบ

ตื่นตาตื่นใจทั้งหมด	5	โซน	ระหว่างวันที่	24	

ตุลาคม	–	10	พฤศจิกายน	2562	ณ	พาร์ค	พา

รากอน	ชั้น	M	ศูนย์การค้าสยามพารากอน

	 ทั้งนี้	เริ่มที่	โซน	History	ท�าความรู้จัก

ประวัติของคาแร็กเตอร์รีลัคคุมะและผองเพื่อน	

ต่อด้วยโซน	Exhibition	ถ่ายภาพสุดคิ้วท์ของ

นิทรรศการ	และพลาดไม่ได้ที่จะได้ใกล้ชิดกับ

รีลัคคุมะในโซน	Meet	&	Greet	ตลอดทั้งวัน		

ตลอดจนโซน	Shop	สินค้าคอลเลคชั่นพิเศษถูก

ต้องตามลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นภายในงาน	และ	โซน	

Café	รังสรรค์เมนูพิเศษทั้งเครื่องดื่มและเค้กใน

ลวดลายสุดน่ารัก

	 "ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอด

ธุรกิจ	Character	Business	ของบริษัทฯ	ซึ่ง

คาดว่าจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง	มีการขยาย

ตัวแข็งแกร่ง	ล่าสุดได้รับสิทธิ์ลายการ์ตูนของ

คนไทย	'หมาจ๋า'	นอกจากนั้น	ในปีนี้บริษัทฯ

มีแผนที่จะส่งสินค้าคาแรคเตอร์เข้าท�าตลาด

ในต่างประเทศ	เช่น	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และ

เวียดนาม	ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพ	และ

มีก�าลังซื้อเป็นจ�านวนมาก	เพื่อเพิ่มยอดขายใน

อนาคต	และจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจดังกล่าว

เติบโต	พร้อมกับผลักดันให้ผลประกอบการปี

นี้สามารถบรรลุเป้าหมายเติบโตได้ระดับ15%"	

นายชัชชวีกล่าว

	 ประธานกรรมการบริหาร	กล่าวว่า	แนว

โน้มการด�าเนินธุรกิจในโค้งสุดท้ายของปีนี้	คาด

ว่ายังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องโดยเฉพาะตาม

ปกติจะเป็นช่วงฤดูกาลที่คึกคักมากสุดของปี		

โดยจะได้รับแรงหนุนจากการจ�าหน่ายเครื่อง

ดื่มรสชาติใหม่	ทั้งที่เป็นโถกดเย็น	เช่น	น�้าฝรั่ง

ชมพู	และเมนู	Non-	Coffee	ใน	All	Cafe	ซึ่ง

เป็น	Salted	EGG	ซีรี่ย์	รวมทั้งเครื่องดื่มเย็นใน

โถกด	Hershey's	ที่วางขายตลอดปี	อีกด้วย

TACC ผนึกพันธมิตร "สยามพารากอน" จัดงาน Siam Paragon 

presents Rilakkuma World Happiness Town 

หนุนธุรกิจคาแรคเตอร์ ดันผลงานปีน้ีทะลุเป้าโต 15%
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	 ALL	ย�้าผลงาน	ท�า	Highest	Record	ใหม่

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ	มา	พร้อมระบุ	ตุน	Backlog	

ในมือมูลค่ากว่า	11,000	ล้านบาท	ทยอยบุ๊กยาว	

4	ปีข้างหน้า	ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ท�าเล

ใจกลางเมืองในราคาที่เข้าถึงง่ายยังขยายตัวได้ด	ี	

และเข้าสู่ยุคเรียลดีมานด์ท่ีแท้จริง	ส่งผลให้ทุก

โครงการมีผลตอบรับดี	ยอดขายท้ังปีโตทะลุเป้า

หมาย	7,000	ล้านบาท	หลัง	9	เดือนแรกมียอด

ขายสะสมแล้วเกือบเท่าเป้าหมาย

 นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ALL	เปิดเผยว่า	ภาพรวม

ผลการด�าเนินงานในปี	2562	มีแนวโน้มจะเติบโต

มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	4,500	ล้านบาท	เช่น

เดียวกับยอดขาย	ซึ่งจะเป็นการเติบโตท�าสถิติ

สูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์	(highest	record)	

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ	และจะเติบโตมากกว่าเท่า

ตัวจากปีก่อนที่มีรายได้รวม	2,342.97	ล้านบาท	

โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้รวมแล้ว	

1,691.94	ล้านบาท	ขณะท่ีแนวโน้มรายได้รวมใน

ช่วง	9	เดือนแรกเติบโตในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	ซึ่งบริษัทเตรียมประกาศงบ	9	เดือนเร็วๆ	นี้		

ขณะเดียวกันบริษัทฯ	ยังมีความพยายามรักษา

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Margin)	

ให้อยู่ในระดับ	36	-	37%	เหมือนท่ีผ่านมา

	 โดยล่าสุดบริษัทฯ	มียอดขายรอโอน	

(Backlog)	ในมือรวมมูลค่ากว่า	11,000	ล้าน

บาท	ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง	3	-	4	ปีข้าง

หน้า	ซึ่งจาก	Backlog	ที่มีท�าให้บริษัทฯ	มั่นใจ

ผลประกอบการในช่วง	3	ปีจากนี้	(ปี	2563	-	

2565)	จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง	จากการทยอย

รับรู้	Backlog	ขณะที่ในช่วงไตรมาส	4/2562	จะ

มีโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเร่ิมทยอยส่งมอบ	4	

โครงการ	ประกอบด้วย	1.	โครงการ	ดิ	เอ็กเซล	

ไฮด์อะเวย์	สุขุมวิท	50	มูลค่าโครงการ	2,000	

ล้านบาท	2.	โครงการ	ดิ	เอ็กเซล	ไฮด์อะเวย	์

สุขุมวิท	71	มูลค่าโครงการ	1,600	ล้านบาท														

3.	โครงการ	เดอะ	วิชั่น	ลาดพร้าว	–	นวมิ

นทร์	มูลค่าโครงการ	1,400	ล้านบาท	และ	4.	

โครงการ	อิมเพรสชั่น	ภูเก็ต	มูลค่าโครงการ	

2,000	ล้านบาท	โดยทั้ง	4	โครงการมียอดขาย

อยู่ในระดับที่สูง	ซึ่งจะหนุนรายได้จากการโอน

กรรมสิทธิ์	ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี			

	 นอกจากนี้	ยังได้กล่าวถึงภาพรวมตลาด

อสังหาริมทรัพย์	ประเภทคอนโดมิเนียม	ใน

ช่วงโค้งสุดท้ายของปี	2562	ยังคงมีแนว

โน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับช่วง

ไตรมาส	4	ของทุกปีจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์	เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้บริโภคจะ

มีก�าลังซ้ือ	ประกอบกับรัฐบาลมีการออกมาให้

ข่าวเกี่ยวกับการเตรียมมาตรการใหม่ที่จะช่วย

อสังหาริมทรัพย์	ซึ่งเป็นผลบวกทางจิตวิทยา	

ขณะท่ีตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันก�าลัง

เข้าสู่ยุคเรียลดีมานด์	ในการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการให้มากที่สุด	

	 “ภาพรวมทั้งปี	2562	มีอัตราการเติบโตเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ยังเตรียมเปิดขายโครงการ	

The	Vision	Ladprao	-	Nawamin	(เดอะ	วิชั่น	

ลาดพร้าว	-	นวมินทร์)	เฟสใหม่	จ�านวน	109	

ยูนิต	ในวันที่	23	พฤศจิกายน	2562	หลังเฟส

แรกประสบความส�าเร็จด้วยยอดจองกว่า	100	

ยูนิต	ภายในวันเดียว	สะท้อนความต้องการ	

(ดีมานด์)	ผู้อยู่อาศัยที่ต้องการทาวน์โฮมไซส์	XL	

ฟังก์ช่ันครบ	คุ้มราคา	บริษัทฯ	จึงได้เปิดขายเฟส

ใหม่	เพื่อรองรับความต้องการที่ยังมีอยู่	ซึ่งผู้ที่

สนใจสามารถลงทะเบียน	เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด	

100,000	บาท	ทั้งนี้	โครงการ	เดอะ	วิชั่น	

ลาดพร้าว	-	นวมินทร์	ตั้งอยู่ในซอยนวมินทร์	85	

บนพื้นที่โครงการ	33	ไร่	8	ตารางวา	รวมจ�านวน	

308	ยูนิต	มูลค่าโครงการ	1,400	ล้านบาท	ครบ

ทุกฟังก์ชั่น	จับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเป็นบ้านหลังแรก	

และผู้ที่ต้องการขยายครอบครัวให้ใหญ่ขึ้น”	นาย

ธนากร	กล่าว

	 อย่างไรก็ตาม	จากแผนการเตรียมเปิด

โครงการดังกล่าว	ส่งผลให้แนวโน้มยอดขาย	

(Presales)	ในปี	2562	มีโอกาสเติบโตเพิ่ม

ขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ช่วงต้นปีที่ระดับ	

7,000	ล้านบาท	เนื่องจากในช่วง	9	เดือนแรก	

(มกราคม	-	กันยายน	2562)	บริษัทฯ	มียอด

ขายสะสมรวมอยู่ที่เกือบ	6,500	ล้านบาท	ซึ่ง

เกือบจะใกล้เคียงเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่

วางไว้		โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากการปรับ

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	เน้นการพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้า	ประกอบกับการ

เจาะกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจริง	(Real	Demand)	ผู้

ที่ซื้อเป็นบ้านหลังแรก	ในระดับราคาขายที่เหมาะ

สม	ท�าให้คอนโดมิเนียมในทุกท�าเลของบริษัทฯ	มี

กระแสตอบรับที่ดี	

ALL ส่งสัญญาณ รายได้ปี 2562 

ท�า Highest Record ใหม่ต้ังแต่เปิดบริษัทฯ 

เผยแนวโน้มรายได้รวม 9 เดือนแรกโตดีเตรียมประกาศงบเร็วๆ น้ี
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	 บมจ.	อาร์	แอนด์	บี	ฟู้ด	ซัพพลาย	

หรือ“RBF”	หุ้นไอพีโอน้องใหม่ป้ายแดงจ�านวน	

520	ล้านหุ้น	กองทุนและสถาบัน	รวมถึงนัก

ลงทุนรายย่อยให้การตอบรับท่วมท้นขายหมด

เกลี้ยง	“APM”	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	

เชื่อเพราะนักลงทุนมองเห็นอนาคตการเติบโตที่

สดใส	จากปัจจัยพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง	โดยเฉพาะ

เรื่อง	R&D	แถมการก�าหนดราคาจองซื้อที่	

3.30	บาทต่อหุ้น	เป็นราคาที่เหมาะสม	พร้อม

เข้าซื้อขายใน	SET	วันที่	24	ตุลาคมนี้	ด้านผู้

บริหาร	“ดร.สมชาย	รัตนภูมิภิญโญ	”	ระบุน�า

เงินที่ได้ไปก่อสร้างโรงงานผลิตเกล็ดขนมปัง

และแป้งประกอบอาหาร	ที่ประเทศอินโดนีเซีย		

น�าไปปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม	รวม

ถึงลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลอง

ในประเทศสิงคโปร์	เพ่ือขยายฐานลูกค้าหนุน

ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม 
ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท 

โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (APM)	ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	ของ	RBF	เปิดเผย

ว่า	หลังจากที่ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)	จ�านวน	

520,000,000	หุ้นมูลค่าที่ตราไว้	(พาร์)	หุ้นละ	

1	บาท	ราคาเสนอขายหุ้นละ	3.30	บาท		โดย

เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น	เมื่อวันที่	16-18	

ตุลาคม	2562	ที่ผ่านมาปรากฏว่าหุ้นที่เสนอ

ขายมูลค่ารวม	1,716	ล้านบาทนั้นนักลงทุนได้

แสดงความต้องการซื้อมาอย่างล้นหลามและ

ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

	 ทั้งนี้ได้มีการแบ่งสัดส่วนการขายหุ้นให้

กับสถาบันคิดเป็นประมาณ	60%	ส่วนที่เหลือ

เป็นการขายให้กับประชาชนทั่วไป	โดยมีการก

ระจายให้กับนักลงทุนจ�านวน	7,762	ราย	

ส�าหรับการที่นักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อ

หุ้น	IPO	ของ	RBF	เป็นจ�านวนมากนั้น	เป็นผล

มาจากการตั้งราคาเสนอขายเป็นราคาที่เหมาะ

สมรวมถึงนักลงทุนรับรู้ถึงปัจจัยพื้นฐานที่

แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต	

เนื่องจากมีการน�าเสนอข้อมูล	(โรดโชว์)	ให้กับ

นักลงทุนสถาบันในประเทศจ�านวน	22	กองทุน

และต่างประเทศได้แก่	สิงคโปร์และญี่ปุ่น

จ�านวน	6	กองทุน	และโรดโชว์ให้กับนักลงทุน

รายย่อย	ประชาชนทั่วไปในประเทศอีกจ�านวน	

15	จังหวัดและบริษัทยังได้ไปโรดโชว์ที่ห้องค้า

ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าต่าง	ๆ	อีกจ�านวน	

5	แห่งอีกด้วย

 นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ APM 

เปิดเผยว่า	ต้องขอขอบคุณผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่าย	คือ	

บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	และ

บล.	กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และผู้ร่วมจัด

จ�าหน่ายอีก	11	แห่ง	ได้แก่	บล.	ไอร่า	จ�ากัด	

(มหาชน)	บล.	เอเซีย	พลัส	จ�ากัด	บล.	โนมู

ระ	พัฒนสิน	จ�ากัด	(มหาชน)	บล.	โกลเบล็ก	

จ�ากัด	บล.เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(มหาชน)	บล.	เคที	ซีมิโก้	จ�ากัด	บล.	เคทีบ	ี

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	บล.	ฟิลลิป	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	บล.	อาร์เอชบี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	บล.	ทรีนีตี	้

จ�ากัดและบล.	ยูโอบีเคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ได้ร่วมกันเสนอขายหุ้นไอพี

โอของ	RBF	จนประสบผลส�าเร็จในครั้งนี	้

(มีต่อ)

RBF ขาย IPO หมดเกล้ียง 

พร้อมเข้าเทรด SET 24 ต.ค.น้ี
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 “ทั้งนี้	RBF	มีจุดแข็งหลายด้านโดยเฉพาะ

เรื่อง	R&D	ที่บริษัทให้ความส�าคัญอย่างมาก

โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อ

เนื่องและหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทดแทนกันได้ยาก	นอกจากนี้ยังเป็นบริษัท

เดียวท่ีด�าเนินธุรกิจทางด้านนวัตกรรมอาหาร

ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(SET)	ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว

ท�าให้บริษัทมีความสามารถในการท�าก�าไรที่สูง	

และบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง	อีก

ทั้งผู้บริหารยังมีประสบการณ์ในธุรกิจ	Food	

Ingredients	มากกว่า	34	ปี	ท�าให้เชื่อว่าเมื่อ

หุ้น	RBF	เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนัก

ลงทุน	”นายสมศักด์ิ	กล่าว

 ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ RBF	เปิดเผยว่ารู้สึก

ยินดีและขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การ

ตอบรับหุ้นของ	RBF	เป็นอย่างดีจนขาย

หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ทั้งนี้เชื่อว่าหุ้นของ

บริษัทจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

ในวันที่	24	ตุลาคมนี้	ซึ่งเป็นวันเข้าซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

	 "ในฐานะผู้บริหารของบริษัทผมขอ

ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นใน

หุ้นRBFและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุน

ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นไอพีโอเข้ามาเป็น

จ�านวนมาก	ซึ่งการตอบรับที่ดีของนักลงทุน

นี้	สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานที่

แข็งแกร่งของบริษัท	และแนวโน้มการเติบโต

ในอนาคตของบริษัทที่	RBF	มีแผนการด�าเนิน

งานที่ชัดเจนหลังเตรียมก่อสร้างโรงงาน

ผลิตเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร	ที่

ประเทศอินโดนีเซีย	และน�าไปปรับปรุงและซื้อ

เครื่องจักรเพิ่มเติม	ทั้งเครื่องจักรในการผลิต

เกล็ดขนมปัง	เครื่องจักรในการผลิตแป้งทอด

กรอบ	เครื่องจักรในการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรส

แบบอัตโนมัติ	ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้อง

ทดลองในประเทศสิงคโปร์	เพื่อขยายฐานลูกค้า

ในอนาคตของสินค้าประเภทวัตถุแต่งกลิ่น

รส	(Flavour)	รวมถึงจะเป็นการช�าระคืนเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากการจัดโครงสร้างกลุ่มของ

บริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	

ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาท�าให้บริษัทมี

ความพร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงและ

ยั่งยืน"	ดร.สมชาย	กล่าว

RBF ขาย IPO หมดเกล้ียง 

พร้อมเข้าเทรด SET 24 ต.ค.น้ี
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KBANK ก�าไรงวด 9 เดือนแรกปี62 วูบ4.78% 
ระบุตั้งส�ารองเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา หลังศก.ชะลอตัวลง 

 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย 
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร
ไทย เปิดเผยว่า	กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ไทยในไตรมาส	3	ปี	2562	ยังไม่มีแรงหนุนเข้า

มามากนัก	ซึ่งเป็นภาพต่อเนื่องจากที่เศรษฐกิจ

เติบโตประมาณ	2.30%	ในไตรมาส	2	ปี	2562	

โดยแม้เศรษฐกิจในไตรมาส	3	ปี	2562	มีแรง

หนุนจากฐานเปรียบเทียบที่ต�่าในช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน	โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว	แต่

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวหลัก	ทั้งการส่ง

ออก	และการลงทุนภาคเอกชนยังมีทิศทาง

ชะลอตัว	สอดคล้องกับการชะลอตัวต่อเนื่อง

ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก	ท่ามกลาง

สถานการณ์ที่ยืดเยื้อของการเจรจาทางการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	และความกังวลต่อความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการถอนตัวของสหราชอาณาจักร

จากสหภาพยุโรป	อย่างไรก็ดี	ทิศทางเศรษฐกิจ

ไทยอาจได้รับแรงหนุนมากขึ้นจากมาตรการ

สนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี

	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับ

งวด	9	เดือน	ปี	2562	จ�านวน	29,924	ล้าน

บาท	และมีก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาส	3	ปี	2562	

จ�านวน	9,951	ล้านบาท

	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด	9	เดือน	

ปี	2562	เมื่อเปรียบเทียบกับงวด	9	เดือน	ปี	

2561	ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน	

29,924	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปีก่อนจ�านวน	1,502	ล้านบาท	หรือ	4.78%	

โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน	4,051	

ล้านบาท	หรือ	5.54%	ส่วนใหญ่เกิดจากราย

ได้ดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุน	

ท�าให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

รายได้สุทธิ	(Net	interest	margin:	NIM)	อยู่

ที่ระดับ	3.34%	ส�าหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ลดลงจ�านวน	2,753	ล้านบาท	หรือ	6.20%	

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิจากการรับ

ประกันภัยลดลง	และการยกเลิกค่าธรรมเนียม

การโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล	ในขณะที่รายได้

จากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	นอกจาก

นี้	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	เพิ่มขึ้น

จ�านวน	2,684	ล้านบาท	หรือ	5.49%	ส่ง

ผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

อื่น	ๆ	ต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Cost	

to	income	ratio)	อยู่ที่ระดับ	43.41%	ทั้งนี้	

ธนาคารมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา	โดยพิจารณา

ปัจจัยต่าง	ๆ	อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้อง

กับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ

ตัวอย่างต่อเนื่อง

	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับไตรมาส	3	ปี	

2562	เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส	2	ปี	2562	

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน	

9,951	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส

ก่อนจ�านวน	22	ล้านบาท	หรือ	0.23%	ส่วน

ใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น

จ�านวน	326	ล้านบาท	หรือ	1.27%	โดยมี

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดราย

ได้สุทธิ	(Net	interest	margin:	NIM)	อยู่ที่

ระดับ	3.34%	รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่ม

ขึ้นจ�านวน	2,139	ล้านบาท	หรือ	15.68%	ซึ่ง

ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการจ�าหน่ายหลัก

ทรัพย์เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้	ค่าใช้จ่ายจากการ

ด�าเนินงานอื่น	ๆ	ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน	โดย

ในไตรมาสนี้	อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนิน

งานอื่น	ๆ	ต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	

(Cost	to	income	ratio)	อยู่ที่ระดับ	42.52%	

อย่างไรก็ตาม	ธนาคารมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่าน

มา	โดยพิจารณาปัจจัยต่าง	ๆ	อย่างรอบคอบ

เพื่อให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	ธนาคารและ

บริษัทย่อย	มีสินทรัพย์รวมจ�านวน	3,240,134	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2561	จ�านวน	

85,043	ล้านบาท	หรือ	2.70%	ส่วนใหญ่

เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิและเงินให้สิน

เชื่อ	ส�าหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้

สินเชื่อ	(%NPL	gross)	ณ	วันที่	30	กันยายน	

2562	อยู่ที่ระดับ	3.53%	ขณะที่สิ้นปี	2561	อยู่

ที่ระดับ	3.34%	อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	

ratio)	ณ	วันที่		30	กันยายน	2562	อยู่ที่ระดับ	

153.58%	โดยสิ้นปี	2561	อยู่ที่ระดับ	160.60%	

ส�าหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์

เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกร

ไทยตามหลักเกณฑ์	Basel	III	ณ	วันที่	30	

กันยายน	2562	อยู่ที่	19.10%	โดยมีอัตราส่วน

เงินกองทุนชั้นที่1	อยู่ที่	16.76%
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บลจ.กสิกรไทย ปลื้มใจ KAB22A เสียงตอบรับดีตามคาด 

สั่งลุยตราสารหนี้เอเชียเต็มสูบ หวังสร้างผลตอบแทนทุกไตรมาส

	 บลจ.กสิกรไทย	ปลื้มใจกองบอนด์น้องใหม่

สไตล์	Term	Fund	'กองทุนเปิดเค	ฟิกซ์เดท	เอ

เซียน	บอนด์	2022A	(KAB22A)'	เสียงตอบรับดี	

ผู้ลงทุนต่างให้ความเชื่อมั่นต่อตราสารหนี้เอเชีย	

เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสม�่าเสมอ	คาดเตรียม

เปิดเสนอขายกองที่	2	เร็วๆ	นี้

 นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief 
Investment Officer (รอง
กรรมการผู้จัดการ สายงาน
จัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกร
ไทย จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิด
เผยว่า	ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา	บลจ.กสิกรไทย	

ได้เปิดเสนอขายกองบอนด์น้องใหม่สไตล์	Term	

Fund	'กองทุนเปิดเค	ฟิกซ์เดท	เอเซียน	บอนด์	

2022A	(KAB22A)'	ซึ่งมีผู้ลงทุนเป็นจ�านวนมาก

ให้ความสนใจ	และตอบรับกันอย่างท่วมท้น	โดย

กองทุนสามารถระดมทุนได้สูงถึง	3,440	ล้าน

บาท	(ข้อมูล	ณ	วันที่	18	ต.ค.	62)	ส่งผลให้

กองทุนมียอดจอดซื้อเข้ามาเต็มจ�านวนเงินทุน

ของโครงการและปิดการเสนอขายได้ก่อนระยะ

เวลาที่ก�าหนด

	 นายนาวินกล่าวต่อไปว่า	สาเหตุที่กองทุน	

KAB22A	ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน	เป็น

เพราะผู้ลงทุนส่วนใหญ่ก�าลังมองหาทางเลือก

การลงทุนที่น่าสนใจ	เพื่อกระจายความเสี่ยงจาก

ภาวะตลาดที่ผันผวน	แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

นโยบายที่เป็นขาลง	รวมถึงความกังวลต่อ

การจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้	ซึ่งกองทุน	

KAB22A	สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ได้ดี	

ด้วยการชูจุดเด่นกระจายการลงทุนในตราสาร

หนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย	โดย

มองว่าเอเชียยังมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	

บริษัทเอกชนมีแนวโน้มของก�าไรสูง	รวมถึง

ตราสารหนี้เอเชียมีความสามารในการช�าระหนี้

สูง	นอกจากนี้	กองทุน	KAB22A	ยังลงทุนผ่าน

กองทุนหลักต่างประเทศ	(Feeder	Fund)	ท�าให้

ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษีกองทุนตราสารหนี้ใน

อัตรา	15%	อีกด้วย

	 "บลจ.กสิกรไทย	มุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทุน

รวมรูปแบบใหม่ๆ	เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้

ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งเสียงตอบรับที่ดีจาก

ผู้ลงทุนที่ได้รับกลับมานั้น	ล้วนเป็นก�าลังใจและ

แรงผลักดันให้ทีมงานของ	บลจ.กสิกรไทย	ทุก

คนไม่หยุดที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	

ให้กับธุรกิจกองทุนรวมของไทย	โดยกองทุน	

KAB22A	ถือเป็นอีก	1	ตัวอย่างที่ทาง	บลจ.

กสิกรไทย	พยายามสรรหากองทุนทางเลือก

ในยามที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว	เพื่อช่วยให้

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทุกไตรมาส

ผ่านนโยบายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ	(Auto-

Redemption)	ทั้งนี้	คาดว่า	บลจ.กสิกรไทย	

เตรียมเปิดเสนอขายกองที่	2	เร็วๆ	นี้"	นาย

นาวินกล่าว

	 นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า	กองทุนรูป

แบบนี้	เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุน

แบบมีก�าหนดอายุโครงการ	ลักษณะเช่นเดียว

กับกองทุน	Term	Fund	โดยเพิ่มโอกาสรับ

ผลตอบแทนที่มากขึ้น	และสามารถรับความ

เสี่ยงจากการกระจายลงทุนในตราสารหนี้

ต่างประเทศได้	ทั้งนี้	เมื่อกองทุนครบก�าหนด

อายุโครงการ	บริษัทจัดการจะน�าเงินค่าขาย

คืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใด

กองทุนหนึ่งใน	3	กองทุน	ได้แก่	กองทุนเปิดเค	

ตลาดเงิน	(K-MONEY)	กองทุนเปิดเค	ตราสาร

รัฐระยะสั้น	(K-TREASURY)	หรือกองทุนเปิดเค	

ตราสารหนี้ระยะสั้น	(K-SF)	ของบลจ.กสิกรไทย	

เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

	 ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า	

เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสิน

ใจลงทุน	การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

อาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่า

เงิน	กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	

ทั้งนี้	เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ�านวน	ผู้ลงทุนอาจ

ขาดทุนหรือได้รับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	

หรือได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก	ผู้

ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง

เวลา	2	ปี	6	เดือนได้	ดังนั้น	หากมีปัจจัยลบที่

ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว	ผู้ลงทุนอาจ

สูญเสียเงินลงทุนจ�านวนมาก
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นกลุ่มแบงก์	ประกาศผลประกอบการไตรมาส	3ปี
นี้ออกมา	หมดแล้ว	แต่แรงขายยังคงออกมาต่อเนื่อง	เรียกว่า	มีหลายตัวแปรกดดัน		
สถานการณ์การท�าก�าไรของแบงก์ยุคเสือนอนกิน	มันผ่านแล้ว	ไม่มีวันหวนคืน	บน
โลกของเทคโนโลยี	เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ท�าให้หลายภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ		
ขณะเดียวกันมาตรฐาน	TAS	32	ฉบับใหม่ปรับหลักเกณฑ์การจัดประเภทตราสาร	ก็
มาหลอก	สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุน
	 ต้องยอมรับโลกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	เศรษฐกิจไทยก็เช่นกัน	บนห้วงสงคราม
การค้าสหรัฐกับจีน	ได้ส่งผลกระทบลุกลามไปยังทุกประเทศในโลก	รวมตัวผู้ก่อ
สงครามอย่างสหรัฐและจีน	ปลายเดือนนี้	ต้องมาลุ้นการเจรจาการค้าเพิ่มเติม	จะได้
ข้อยุติหรือไม่	ซึ่งเชื่อว่า	นักลงทุนทั่วโลก	ติดตามอย่างใกล้ชิด
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,620.78	จุด	ลดลง	10.65	จุด	หรือ	0.65%	
มูลค่าการซื้อขาย	40,965.15	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	1,453.28		
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	231.01	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ
ซื้อสุทธิ	599.84	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	1,084.44	ล้านบาท
 SCB ร่อนหนังสือให้	PACE	จ่ายหนี้	1.2	หมื่นล้านบาท	แต่	สรพจน์	เต
ชะไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	PACE	ระบุ	บริษัทฯ	อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ปรึกษาและเจรจากับธนาคารอย่างเร่งด่วน	เพื่อจัดท�าแผนการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษทั	ฯ	โดยคาดว่าจะสามารถแจ้งความ
คืบหน้าการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ภายในเดือน	พฤศจิกายน2562
 ตลท.เตือนนักลงทุน	ศึกษาข้อมูล	PACE	หลังจาก	PACE	เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดช�าระหนี้	สรุป	4	ข้อ	1.บริษัทและบริษัทย่อยผิดนัดช�าระ
หนี้รวม	2,645	ล้านบาท	ครบก�าหนดช�าระเมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2562	คิดเป็น	
12.55%	ของสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2562	ซึ่งต้องช�าระหนี้ภายในวัน
ที่	4	พฤศจิกายน	2562	2.	การผิดนัดดังกล่าว	เป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น	
(Cross	Default)	โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ช�าระหนี้	รวม	9,227	
ล้านบาท	คิดเป็น	43.76%	ของสินทรัพย์รวม	3.บริษัทจะเร่งด�าเนินการปรึกษาและ
เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจัดท�าแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการ
หนี้	โดยจะแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน	2562	4.	ปัจจุบันบริษัทหยุด
การก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์	และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
	 เรียกว่า	นักลงทุนเทขายหุ้น	SCB	และ	PACE	ทิ้ง	วันนี้ราคาหุ้นทั้งสอง	จะตั้งล�า

ได้หรือไม่	ก็ต้องติดตามกันต่อไป	หุหุ
 PwC ประเทศไทย	ห่วงมาตรฐาน	TAS	32	ฉบับใหม่ปรับหลักเกณฑ์การ
จัดประเภทตราสาร	อาจท�าให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนเปลี่ยนจากทุนเป็นหนี้สินในการ
บันทึกงบการเงิน	ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้	D/E	สูงเกินข้อก�าหนดในสัญญาเงินกู้ของ
ธนาคารพาณิชย์	จนท�าให้แบงก์มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ก่อนก�าหนด	เผยปัจจุบันมีบริษัท
จดทะเบียนไทย	8	แห่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ประเภทดังกล่าว	มูลค่าคงค้างเกือบ	8	หมื่น
ล้านบาท	(มูลค่า	ณ	30	กันยายน	2562)	ชี้หากไม่มีแนวทางผ่อนผันยกเว้นการจัด
ประเภทใหม่ชั่วคราว	อาจส่งผลกระทบกับตลาดรวมและราคาหุ้นในระยะสั้น
	 บมจ.	อาร์	แอนด์	บี	ฟู้ด	ซัพพลาย	หรือ"RBF"	หุ้นไอพีโอน้องใหม่ป้ายแดง
จ�านวน	520	ล้านหุ้น	กองทุนและสถาบัน	รวมถึงนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับ
ท่วมท้นขายหมดเกลี้ยง	"APM"ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	เชื่อเพราะนักลงทุนมอง
เห็นอนาคตการเติบโตที่สดใส	จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	โดยเฉพาะเรื่อง	R&D	
แถมการก�าหนดราคาจองซื้อที่	3.30	บาทต่อหุ้น	เป็นราคาที่เหมาะสม	พร้อมเข้า
ซื้อขายใน	SET	วันที่	24	ตุลาคมนี้	ด้านผู้บริหาร"ดร.สมชาย	รัตนภูมิภิญโญ	"	ระบุ
น�าเงินที่ได้ไปก่อสร้างโรงงานผลิตเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร	ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย	น�าไปปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม	รวมถึงลงทุนเปิดบริษัทตัวแทน
และห้องทดลองในประเทศสิงคโปร์	เพื่อขยายฐานลูกค้าหนุนธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน
 BAM	อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าซื้อทรัพย์	จับมือ	Refinn	น�าเสนอข้อมูล
สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ	BAM	แบบครบวงจร	เพื่อ
อ�านวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าซื้อทรัพย์เลือกสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินที่ตรงตามความต้องการได้ง่ายขึ้น	หวังขยายฐานลูกค้า	

	 บมจ.	เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น	(TPS)	พร้อม
เดินหน้าพัฒนาธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไม่หยุดยั้ง	ด้วยอานิสงส์จากนโยบาย	
Thailand	4.0	ของรัฐบาล	ที่มีเม็ดเงินลงทุน
กว่า	3	ล้านล้านบาท	รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
จากระบบ	4G	ไปสู่	5G	ท�าให้มีการลงทุนคึกคัก
สุดๆ	งานนี้	“บุญสม	กิจเกษตรสถาพร”	ซีอีโอ	
ทุ่มเทโหมงานหนักเต็มก�าลัง	สมกับการเป็นผู้
บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล	มองเห็นโอกาสจาก
การลงทุน	ลุยเข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง	เพื่อ

ดัน	Backlog	พุ่งทะยาน	โดยยึดเป้าหมายคือ	ต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้	พร้อมขยายฐาน
ลูกค้าใหม่	ด้วย	Service	Mind	ที่เหนือความคาดหมายเสมอๆ	ช่วยหนุนการเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง	เห็นอย่างนี้แล้ว	บอกได้เลยว่า	ผู้น�าที่ดี	ย่อมท�าให้บริษัทฯเจริญ
รุ่งเรืองอย่างแน่นอนคร้า...
 BEAUTY	เผยธุรกิจไตรมาส	3	คาดความสามารถในการท�าก�าไรปรับตัวดี
ขึ้น	จากกลยุทธ์	การบริหารจัดการต้นทุน	แผนการตลาดในประเทศ	เน้นพัฒนาช่อง
ทางจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มลูกค้า	รุกตลาด	BEAUTY	&	HEALTH	พร้อม
เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ต่อเนื่อง	

แบงก์

บล.ทิสโก้	:	TCAP	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	55.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	SCB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	145.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	KTB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.40	บ.

บล.ทิสโก้	:	KKP แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	84.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	BBL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	203.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	BAY	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	34.00	บ.

     บล.ทิสโก้	:	COTTO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.10	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TCAP แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	59.50	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SCB แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	138.00	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	KKP แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	97.00	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	BBL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	250.00	บ.

		บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	STANLY	แนะน�า	ซ้ือ	ราคาพืน้ฐาน	ที	่260.00	บ.
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