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 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหนาที่่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(“ปตท.”)  PTT เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่16 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2563-2567) ของ 

ปตท. และบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ทั้งนี้ปตท. ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติทั้งในส่วนที่ปตท.ดําเนินงานเอง (ธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) และลงทุนผ่านบริษัทที่ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ100 อาทิการขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว 

(แอลเอ็นจี) รวมทั้งมีการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 อื่นๆ เช่น การขยายงานของธุรกิจน้ํามันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 นอกจากนี้ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจํานวน 203,583 ล้านบาท เพื่อการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม และเสริมความร่วมมือของกลุ่มปตท. จากความชํานาญของธุรกิจเดิมอาทิ LNG Value Chain โครงการ Gas-to-Power รวมทั้งการลงทุนใน

ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภค

และแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด

บอร์ด PTT เคาะแผนลงทุน 5 ปี (63-67) 

วงเงินรวม 1.81 แสนลบ.
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 นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซี แอล จํากัด 
(มหาชน) (TTCL) เปิดเผยว่า TTCL VietnamCorporation 

Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTCL ได้รับสัญญาโครงการ

ก่อสร้างใหม่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ประเภทโครงการ : Oil & Gas Terminal Construction

 ชื่อโครงการ : Shwe Lin Pan Depot Project

 เจ้าของโครงการ : Denko Petrochemical Management Co., 

Ltd.

 มูลค่าโครงการ : ประมาณ 500ล้านบาท

 ขอบเขตของงาน :การออกแบบวิศวกรรม,จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุ

อุปกรณ์, ก่อสร้าง และทดสอบการ เดินเครื่อง

 ที่ตั้งโครงการ : Shwe Lin Pan เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์

 ระยะเวลาการก่อสร้าง: ประมาณ 12 เดือน

 นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
BIZ เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดรายได้ปี 2563 จะเติบโตเท่าตัวจากปี

ก่อนหน้า เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากการส่งมอบเครื่อง ไซโคลตรอน 

(เครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

สภากาชาดไทย ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) 1.4 

พันล้านบาท ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดในปีนี้  

 ด้านโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จะเปิดให้บริการอื่นๆ เพิ่ม

เติม อาทิศูนย์ไตเทียม คลินิกแพทย์แผนไทย ภายในไตรมาส1/63   

 ทั้งนี้โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ซึ่งบริาทฯ มีสัดส่วนถือหุ้น 

65% ได้เปิดให้บริการเมือวันที่ 1 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา และมีผู้ป่วยเข้ามารับ

การบริการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปี63 จะได้รับการตอบรับมากขึ้นตามลําดับ 

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา 5-7 ปี 

 พร้อมกันนี้ ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าประมูลงานต่อเนื่อง โดย

ส่วนใหญ่เป็นงานของโรงพยาบาลภาครัฐ จํานวน 7-8 โครงการ มูลค่า

งานรวมกว่า 1 พันล้านบาท คาดในไตรมาส 1/63 จะรู้ผลประมูลงานโรง

พยาบาลรัฐ 1-2 โครงการ วึ่งจะเข้ามาสนับสนุน Backlog ให้เพิ่มขึ้นต่อ

เนื่อง  

 อนึ่ง ภาพรวมผลการดําเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2562 BIZ มี

กําไรสุทธิ 70.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกําไร

สุทธิ 59.65 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 539.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

20.2% จากงวดเดียวกันกับปีก่อนมีรายได้รวม 448.74 ล้านบาท

TTCL เผยบ.ย่อย ได้งานก่อสร้าง 

โครงการ Oil & Gas ในเมียนมาร์ 

มูลค่า 500 ลบ. 

BIZ คาดรายได้ปี 63 พุ่งเท่าตัว 

จากปีก่อน หลังตุน Backlog 1.4 พันลบ. 

ทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดในปีนี้
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 บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD 
ส่องเทรนด์ธุรกิจ Self-Storage (ห้องเก็บของส่วน
ตัวให้เช่า) ปี 2563 สดใส รับยุคอี-คอมเมิร์ชบูมและ
คอนโดมิเนียมมีพื้นที่เล็กลง ลุยเปิดบริการเพิ่มอีก 
2 สาขา ที่เทียมร่วมมิตรและรามอินทรา พร้อมเพิ่ม
บริการ ‘ห้องเก็บรถ’ เจาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ตอบโจทย์ความต้องการ
เช่าพื้นที่เก็บของที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและ
เข้า-ออกได้ 24 ชั่วโมง
 
 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน
โฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ JWD 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ
อาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินภาพรวมธุรกิจ 
Self-Storage (ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า) มีแนว
โน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2563 จากการขยาย
การลงทุนของผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบ
รายใหม่ โดยมีปัจจัยบวกจากการขยายตัวของ
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้
เคียงกับแหล่งค้าขาย
 
 ขณะเดียวกันยังได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากการ
ขยายตัวของโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยใน
เมืองที่มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้มีพื้นที่เก็บของจํากัด 
จึงมีความจําเป็นต้องเช่าพื้นที่เพิ่มเติมที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อเก็บของใช้ส่วนตัว จาก
ปัจจัยดังกล่าว JWD จึงเห็นโอกาสขยายการลงทุน 

Self-Storage เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ บนทําเลที่
มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 
 ล่าสุด JWD ได้เปิดบริการ Self-Storage 
เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา ภายใต้ชื่อ JWD Store It! (เจ
ดับเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท!) ได้แก่ สาขาเทียมร่วมมิตร มี
พื้นที่ให้บริการรวม 2,000 ตารางเมตร และห้อง
เก็บของให้เช่าเริ่มต้นที่ 1-42 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้
กับสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรม (เดินทาง
ประมาณ 10 นาที) ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและการค้าที่
มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น เพื่อเจาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยและ
ค้าขายในย่านรัชดาภิเษก พระราม 9 รามคําแหง
และละแวกใกล้เคียง โดยนับจากเปิดบริการเมื่อวัน
ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมาถือว่ามีผลตอบรับน่าพอใจ 
ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว
 
 นอกจากนี้ ได้ขยายการให้บริการใหม่ในสาขา
ดังกล่าวคือ ‘บริการห้องเก็บรถ’ แบบ Drive-in 
Unit ขนาดพื้นที่ 14-16 ตารางเมตร หลังจาก
สํารวจพบว่ามีความต้องการเช่าพื้นที่จอดรถจาก
ผู้พักอาศัยในย่านนี้ โดยเน้นระบบรักษาความ
ปลอดภัยและสามารถเข้า-ออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ซึ่งถือเป็นเซอร์วิสรูปแบบใหม่ที่ JWD นําเสนอแก่ผู้
บริโภค
 
 ส่วนในวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ได้เปิดให้
บริการสาขารามอินทรา มีพื้นที่ให้บริการรวม 
1,800 ตารางเมตร และห้องเก็บของให้เช่าเริ่มต้น
ที่ 2.4-35 ตารางเมตร ปัจจุบันมีผู้สนใจสอบราย
ละเอียดการใช้บริการเป็นจํานวนมาก เนื่องจาก

ตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพ โดยถือเป็นเป็นย่านพัก
อาศัยและย่านการค้าที่สําคัญของพื้นที่กรุงเทพฯ 
โซนตะวันออก จึงมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
จากผู้ใช้บริการ ล่าสุดอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่สําหรับ
ก่อสร้างสาขาที่ 5 ย่านรามคําแหง ตั้งเป้าพร้อม
เปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ปีนี้ 
 
 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร JWD กล่าวว่า ขณะที่การดําเนิน
งานของ JWD Store It! สาขาศรีกรีฑา (ถนน
กรุงเทพกรีฑา) และสาขาสยาม ปัจจุบันมีอัตราการ
เช่าพื้นที่ 98% และ 60% ตามลําดับ โดยสาขาศรี
กรีฑาส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการระยะยาว ส่วนสาขา
สยามมีอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
มีบริการ Safe Deposit Box (ตู้นิรภัยให้เช่า) เพื่อ
เก็บของมีค่า และได้เปิดให้บริการใหม่ JWD Art 
Space เพื่อให้บริการโลจิสติกส์และจัดเก็บงานศิลปะ
แบบครบวงจร ตอบสนองกลุ่มนักสะสมงานศิลปะ
ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บและการให้บริการขนย้ายที่ได้
มาตรฐานสากล
 
 ทั้งนี้ JWD ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นําบริการ Self-
Storage ในประเทศไทย โดยวางแผนงานภายใน 3 
ปีข้างหน้า จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 15-20 แห่ง มี
พื้นที่ให้บริการรวมมากกว่า 20,000 ตารางเมตร 
เน้นทําเลในเมือง ใกล้แหล่งค้าขายและพักอาศัย
ที่ลูกค้าสามารถเข้า-ออกได้สะดวกเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

JWD มองเทรนด์ธุรกิจ Self-Storage 

สดใสรับยุคอี-คอมเมิร์ซบูม ลุยเปิดให้บริการ 2 สาขาใหม่ 

พร้อมวางแผน 3 ปีข้างหน้า ขยายสาขาเพ่ิมเป็น 15-20 แห่ง 
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 ผู้บริหาร CPL เผยว่า ปี 2562 เป็นปีที่มี

ความต้องการสินค้าตลาดเครื่องหนังและรองเท้า

ชะลอตัวลง แต่ CPL ยังทําตลาดได้ดีต่อเนื่อง โดย

มีปริมาณลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น จากความมั่นใจใน

คุณภาพสินค้าของ CPL คาดปี 2563 ยังรักษา

ระดับยอดสั่งซื้อไว้ได้ที่ 22-23 ล้านตารางฟุต ชี้ 3 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบในปีนี้ ต้องติดตามทั้ง

สงครามการค้า การย้ายฐานการผลิตและความ

ผันผวนของค่าเงินบาท พร้อมวางเป้าการเติบโต

ของธุรกิจเซฟตี้ โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโก

ลิน” ไว้ที่ 10% เดินหน้าเกาะกระแสอีอีซี รุกขยาย

สายผลิตภัณฑ์ใหม่ มั่นใจปีนี้รายได้จากธุรกิจฟอก

หนังและเซฟตี้โปรดักส์ รวมกันแตะ 2.5-2.7 พัน

ล้านบาท

 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน 
ประธานกรรมการบริษัท ซีพีแอล 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ CPL 

ผู้นําอุตสาหกรรมฟอกหนังสําเร็จรูปรายใหญ่

ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล (เซฟตี้โปรดักส์) ภายใต้แบรนด์ “แพงโก

ลิน” ซึ่งเป็นกิจการในกลุ่มบริษัทเจริญสิน เปิด

เผยภาพรวมธุรกิจในปี 2562 ที่ผ่านมาว่า CPL 

ยังสามารถทําตลาดในธุรกิจฟอกหนังได้ดี โดย

มีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับปีก่อนๆ โดยมียอดรับคําสั่งซื้อในปริมาณ 

20-24 ล้านตารางฟุตต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นการรักษา

ระดับคําสั่งซื้อไว้ได้ แม้ว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจ

ฟอกหนังจะอยู่ในภาวะชะลอตัวจากปัญหาทาง

เศรษฐกิจภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับ

จีน ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของบริษัทฯ รวมถึง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ และ

ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

ชะลอตัว ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยน ทําให้ในปีที่ผ่านมาสินค้าส่งออกของ CPL 

มีการรับรู้รายได้ที่น้อยลงกว่าเดิม 

 แม้จะเผชิญกับภาวะที่ยากลําบาก แต่บริษัทฯ 

ยังมั่นใจในด้านการตลาด การขายและการบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก ทําให้สินค้าของ 

CPL ยังคงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ผู้ผลิต

สินค้าชั้นนําของโลก ที่ยังคงส่งคําสั่งซื้อเข้ามา

อย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัทฯ มั่นใจว่า ในปีนี้ CPL 

จะยังคงได้รับคําสั่งซื้อในปริมาณเท่าเดิมหรือเพิ่ม

ขึ้น จากการปรับปรุงการผลิตและการขายให้ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ 

ได้ขยายการลงทุนและปรับปรุงระบบการผลิตให้

มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30% เพื่อรองรับ

ตลาดอื่นๆ รวมถึงผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทาง

ธุรกิจรายใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจฟอก

หนังสําเร็จรูป (Finished Leather) ที่ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเจรจาการค้ากับลูกค้ารายใหม่เพิ่ม

เติม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนการ

ผลิตหนังดิบ จากเดิมเป็นการผลิตเพื่อส่งออก

ทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อใช้ในกิจการประมาณ 

50% ของระบบผลิตรวม เพื่อรองรับคําสั่งซื้อ

ของลูกค้าจากแบรนด์สินค้าต่างๆ ทําให้สามารถ

บริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้น และการบริหารสินค้า

คงคลังของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น (มีต่อ)

CPL ต้ังเป้ารายได้ปี 63 แตะ 2.5-2.7 พันลบ. 

คาดฟอกหนังกระเต้ือง-พร้อมเกาะกระแสอีอีซี

จัดทัพธุรกิจเซฟต้ี โปรดักส์ดันโต 10%
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 นายสุวัชชัยกล่าวด้วยว่า สําหรับปีนี้ บริษัทฯ 

คาดว่าธุรกิจฟอกหนังจะมียอดสั่งซื้อ 22-23 ล้าน

ตารางฟุต ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ถือเป็นการ

รักษาระดับคําสั่งซื้อของลูกค้าในเกณฑ์ปกติ โดย

ปัจจัยที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย 

การเจรจาการค้า การย้ายฐานการผลิต ตลอด

จนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยคาด

การณ์ว่า บริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้จากการธุรกิจ

ฟอกหนังในระดับ 1,800-2,000 ล้านบาท ส่วน

ปัจจัยที่เป็นความท้าทายของธุรกิจยังคงอยู่ราคา

ขายที่ไม่สามารถขายสินค้าในราคาสูงขึ้นได้ ดัง

นั้น ฝ่ายบริหารจึงลดความเสี่ยงจากปัญหานี้

ด้วยการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาต้นทุน

ไม่สูงมาก โดยยังเน้นการรักษาคุณภาพสินค้า 

ตลอดจนการทําการตลาดและพัฒนาผลิตหนัง

ฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงรักษาความ

รวดเร็วในการส่งมอบสินค้าเพื่อสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

 ในส่วนของธุรกิจเซฟตี้ โปรดักส์ ภายใต้

แบรนด์ “แพงโกลิน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้าง

การเติบโตให้กับ CPL กรุ๊ปนั้น ในปีนี้คาดว่าจะ

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนในอัตราประมาณ 

10% จากความต้องการสินค้าป้องกันภัยส่วน

บุคคลที่เพิ่มขึ้น จากโครงการต่างๆของทางภาค

รัฐและเอกชนโดยเฉพาะการเดินหน้าของโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ที่จะมี

การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อีกด้วย รวมทั้งผู้

ประกอบการภาคเอกชนเริ่มตระหนักถึงมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการทํางาน ทําให้สินค้าเซฟตี้ 

โปรดักส์มีความต้องการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่แพงโกลินเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้า

ด้านความปลอดภัย ที่ดําเนินกิจการต่อเนื่อง

ยาวนานกว่า 30 ปี ทําให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและ

บริการ ส่งผลให้แพงโกลินเป็นแบรนด์ที่มีความ

แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและมียอดขายเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง

 ประธานกรรมการ บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป กล่าว

ด้วยว่า บริษัทฯ ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย

ขยายสายผลิตภัณฑ์ไปในส่วนของงานวิศวกรรม 

และสินค้าที่เป็นไฮ-เทคโนโลยีมากขึ้น จากเดิมที่

บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรองเท้านิรภัย 80,000 

คู่ต่อเดือน และหมวกนิรภัย 60,000 ใบต่อเดือน 

ซึ่งเป็นสินค้าหลักและยังมีสินค้าที่ป้องกันภัยส่วน

บุคคล รวมถึงอุปกรณ์การอํานวยความสะดวก

และการจราจรในสถานประกอบการ บริษัทฯ ได้

เริ่มทําตลาดในสินค้าประเภทชุดป้องกันสารเคมี 

หน้ากาก หมวก ป้องกันสารพิษและฝุ่นละออง 

อีกทั้งอุปกรณ์สําหรับป้องกันการตกหล่นจาก

ที่สูง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า บริษัทฯ

ยังคํานึงถึงด้านความปลอดภัย โดยมีการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้และทดสอบ พร้อมทั้งมีการอบรม

การใช้เครื่องมือที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานราชการ

และเอกชนให้มีความพร้อมในการใช้เครื่องมือและ

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน พร้อม

ทั้งมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการอํานวยความ

สะดวกที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้เครื่อง

มือมาแนะนําเป็นประจํา อีกทั้งมีการพัฒนาสินค้า

ใหม่ๆ มารองรับตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ

เน้นถึงการออกแบบสินค้าให้มีความสวยงามมาก

ขึ้น

 “ในปีที่ผ่านมา สินค้าจากธุรกิจเซฟตี้ 

โปรดักส์มียอดรายได้อยู่ที่ 700 ล้านบาท ซึ่งใน

ปีนี้ ทางทีมงานพยายามเน้นถึงฐานลูกค้าใหม่

และตลาดสินค้าทดแทน โดยตั้งเป้าการตลาด

เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% ซึ่งเมื่อรวมกับธุรกิจ

ฟอกหนังจะทําให้รายได้ของ CPL ในปีนี้แตะระดับ 

2,500-2,700 ล้านบาท โดยในส่วนของแพงโก

ลินนั้น นอกจากจะแตกสายผลิตภัณฑ์ใหม่และมุ่ง

เน้นงานที่เป็น Solution Project มากขึ้นแล้ว ใน

ช่วงที่ผ่านมา ยังได้ปรับปรุงสาขาในประเทศ และ

แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายสินค้าในประเทศพม่าและ

มีการลงทุนในประเทศเวียดนาม เพื่อเริ่มดําเนิน

กิจกรรมทางการตลาดของทั้งสองประเทศใน

กลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นการขยายการทําตลาดสินค้า

เซฟตี้ โปรดักส์ในต่างประเทศอีกด้วย” นายสุวัช

ชัย กล่าว

CPL ต้ังเป้ารายได้ปี 63 แตะ 2.5-2.7 พันลบ. 

คาดฟอกหนังกระเต้ือง-พร้อมเกาะกระแสอีอีซี

จัดทัพธุรกิจเซฟต้ี โปรดักส์ดันโต 10%
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 63

มีจํานวน 11.10-11.30 ล้านคน โต1.6%-3.5% พร้อมมองเทศกาลตรุษจีน

มีนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย 365,500 คน เพ่ิมขึ้น 2.7%

 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะเป็นช่วงที่ชาวจีน
นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และสําหรับ
เทศกาลตรุษจีนปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-30 
ม.ค. 2563 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาด
นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่
ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน 
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีน
ปีที่ผ่านมา 

 ขณะที่ทั้งปี 2563 ตลาดนักท่องเที่ยวจีน
เที่ยวไทยยังมีความท้าทายจากการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยว ทิศทางเศรษฐกิจจีนที่เติบโตชะลอ
ลง และการแพร่ระบาดของโรคปอดที่เกิดขึ้นจาก
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน อย่างไรก็ดี 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การที่ไทยยังคงเป็น
ประเทศที่ชาวจีนเลือกเป็นจุดหมายในการเดิน
ทางท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสําคัญกับการเฝ้า
ระวังสถานการณ์โรคปอดอย่างใกล้ชิด นอกจาก
นี้ อานิสงส์จากการที่นักท่องเที่ยวจีนจะปรับ
แผนการเดินทางมาท่องเที่ยวระยะใกล้แทนการ
ไปเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอาจยังมี
ประเด็นความไม่สงบ ก็คาดว่าจะสนับสนุนให้ตลาด
นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้  

 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2563 
จํานวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีประมาณ 
11.10-11.30 ล้านคน หรือเติบโตประมาณ 1.6%-
3.5% ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน
เที่ยวไทยในปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 
550,000–560,000 ล้านบาท หรือเติบโต
ประมาณ 1.1%-2.8% จากปี 2562

 แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 
2563 ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม แม้ใน
ช่วงปลายปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะ
พลิกกลับมาเติบโตเป็นบวกจากที่หดตัวในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2562  อย่างไรก็ดี สาเหตุส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงที่ส่งผล
ทําให้นักท่องเที่ยวจีนปรับเปลี่ยนจุดหมายปลาย
ทางท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่น สําหรับทิศทาง
ความต่อเนื่องของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย
ในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า 

 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะเป็นช่วงที่
นักท่องเที่ยวจีนส่วนหนึ่งนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ สําหรับใน

ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 (ระหว่างวันที่ 24-30 
ม.ค. 2563) นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาด
นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่
ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน 
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษ
จีนปีที่ผ่านมา ด้วยการทําตลาดอย่างต่อเนื่อง
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับ
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals 
เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการทําตลาดเจาะกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวจีน (ผลสํารวจของ Ctrip พบว่า นัก
ท่องเที่ยวจีนยังเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลตรุษจีน)  

 ในระยะถัดไปตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังมี
หลายประเด็นที่ต้องติดตาม อย่างไรก็ดี ภายใต้
ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในกรอบจํากัด จึงคาดทั้งปี 
2563 จํานวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีจํานวน 
11.10-11.30 ล้านคน 
 
 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นหนึ่งตลาดที่
มีบทบาทสําคัญในภาคการท่องเที่ยวของไทย 
สําหรับแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 
2563 นี้ ยีงมีหลายๆ ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด อาทิ ปัจจัยเดิมที่ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึง
ปีนี้ ได้แก่ 

 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
ที่จะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ซึ่งส่ง
ผลทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยจะ
ทําตลาดยากขึ้น 

 การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจากการทํา
ตลาดของการท่องเที่ยวในประเทศจีนเองและ
ระหว่างประเทศ ทําให้นักท่องเที่ยวมีจุดหมาย
ปลายท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือกที่หลาก
หลายขึ้น 

 ความผันผวนของ
ค่าเงินบาทเทียบ
หยวน เมื่อ
เทียบ

กับสกุลเงินอื่นๆ ที่ส่งผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ความอ่อนไหวด้านราคา 

 ขณะที่ปัจจัยท้าทายใหม่ที่ต้องติดตาม ได้แก่ 

 โรคปอดที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Coronavirus (COV)) สายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น
ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้พบผู้ติด
เชื้อเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทย 
1 ราย โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีมาตรการเข้ามา
ดูแลตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น 

 พัฒนาการของสถานการณ์ในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและราคานํ้ามันที่ผันผวนสูง ซึ่ง
อาจส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจและบรรยากาศการ
เดินทางท่องเที่ยวของชาวจีน 

 ปัจจัยเรื่องภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การเดินทางท่องเที่ยว (มีต่อ)
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 63

มีจํานวน 11.10-11.30 ล้านคน โต1.6%-3.5% พร้อมมองเทศกาลตรุษจีน

มีนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย 365,500 คน เพ่ิมขึ้น 2.7%

 อย่างไรก็ดี  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาย
ใต้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ยังอยู่ในกรอบจํากัด และ
ปัจจัยเสี่ยงบางประการอาจจะส่งผลในทางบวก
บ้างต่อการท่องเที่ยวไทย เช่น การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน อาจจะส่งผลทําให้นักท่องเที่ยว
จีนบางกลุ่มปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่อง
เที่ยวหันมาเดินทางระยะใกล้เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ เช่นเดียวกับปัญหาความไม่สงบใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจทําให้นักท่องเที่ยว
จีนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาค
ดังกล่าว รวมถึงการที่ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความสําคัญในการติดตามและเฝ้า
ระวังสถานการณ์โรคปอดที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโค
โรน่า (Coronavirus (COV)) สายพันธุ์ใหม่นี้อย่าง
ใกล้ชิด

 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ทั้งปี 2563 
จํานวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะอยู่ที่ประมาณ 
11.10-11.30 ล้านคน หรือเติบโตประมาณ 1.6%-
3.5% ชะลอลงจากปี 2562 (ได้คํานึงถึงผลของ
การต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราวีซ่า (Visa on Arrival) แล้ว) ซึ่ง
อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวจีนคงจะ
ไม่สูงดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งนอกเหนือจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น สาเหตุอีกส่วน
หนึ่งมาจากฐานของตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่มี
ขนาดใหญ่ด้วย นอกจากนี้ การขยายตัวเป็นบวก
ที่ต่อเนื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย
คงจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ขณะที่ใน
ช่วงครึ่งหลังของปี ภาพการเติบโตจะเผชิญความ
ท้าทายจากผลของฐานที่สูงในก่อน

 • คาดปี 2563 การใช้จ่ายของนักท่อง
เที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีมูลค่าประมาณ 550,000–
560,000 ล้านบาท...นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย
นิยมใช้จ่ายในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 ในอดีต นักท่องเที่ยวจีนนับเป็นกลุ่มนักท่อง
เที่ยวที่มักจะมีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่อง
เที่ยวต่างประเทศที่สูง ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายใน
ประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ที่ผ่านมา 
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศ พบว่า ชะลอตัวลงในหลายๆ ประเทศ 
ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ภาวะเศรษฐกิจจีนและค่าเงินหยวนที่
ทําให้นักท่องเที่ยวจีนบางกลุ่มมี

การระมัดระวังในการใช้จ่าย 

 นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมและ
ความต้องการในสินค้าและบริการด้านการท่อง
เที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไป โดยจะให้
ความสําคัญกับความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ 
มีการเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการมากขึ้น 
อีกทั้งเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท่อง
เที่ยว ทําให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถที่จะสืบหา
และเปรียบเทียบสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น รวม
ถึงการเข้าถึงแหล่งที่ซื้อสินค้าในราคาที่ไม่สูง

 สําหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยว
ไทยในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจะมี
มูลค่าประมาณ 550,000–560,000 ล้านบาท 
หรือเติบโตประมาณ 1.1%-2.8% ชะลอลงจาก
ปี 2562 ซึ่งหากพิจารณาหมวดการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยที่ยังขยายตัว จะเป็นก
ลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
ที่หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร ทั้ง Street Food และอาหารท้องถิ่น 
กอปรกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่
จะมีการค้นหาร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงซึ่ง
ทําได้สะดวกขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน สําหรับการใช้จ่าย
ด้านโรงแรมและที่พักจะมีมูลค่าลดลง ส่วนหนึ่งมา
จากการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ที่ทําให้
นักท่องเที่ยวจีนมีทางเลือกมากขึ้นในการเปรียบ
เทียบคุณภาพและราคา 

 อนึ่ง ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่มีมากขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของนัก
ท่องเที่ยวจีนและต่างชาติที่เปลี่ยนเร็วโดยมีความ
ต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลาย สะท้อนจาก
ความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
(FIT) มากขึ้น ผู้ประกอบการในธุรกิจท่อง
เที่ยวจึงหนีไม่พ้นที่คงจําเป็นต้องปรับ
วิถีการดําเนินธุรกิจให้เท่าทันและ
แตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะ
เป็น 
 ผู้ประกอบ
การธุรกิจ
นํา

เที่ยวควรจะมีการปรับแพคเกจท่องเที่ยวให้เข้ากับ
เทรนด์และความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของนัก
ท่องเที่ยวจีนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย หรือนักท่อง
เที่ยวที่เดินทางกับครอบครัวที่มีหลายช่วงวัย เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่อง
เที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญภัย ด้วยการนํา
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องไปกับความต้องการและงบประมาณ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆ  

 การเข้าไปอยู่ในช่องทาง/แพลตฟอร์ม/แอพ
พลิเคชั่น ที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้ในการค้นหา
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้ QR Code และ
เทคโนโลยี AR ที่สามารถเชื่อมคลิปวิดีโอในการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ หรือแม้กระทั่ง
การมีระบบการชําระเงินที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ก็เป็นแนวทางที่ผู้
ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เจาะกลุ่มที่เดินทาง
ท่องเที่ยวเอง (FIT) ควรพิจารณาเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงและอํานวยความสะดวกให้กับนัก
ท่องเที่ยวจีนให้ได้มากที่สุด  
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร นักลงทุนทั่วโลก คลายความกังวล เมื่อสหรัฐ
และจีน ลงนามข้อตกลงทางการค้า เฟสแรก เป็นไปตามคาด ความตรึงเครียด
ตะวันออกกลาง (อิหร่าน-สหรัฐ) ก็ไม่มี นับจากนี้ คงเป็นเรื่องของการประกาศ
ผลประกอบการปี2562 และไตรมาส 4/62 ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆ  
วันนี้ ขอให้หุ้นไทยเขียวๆ แม้จะเล็ก จะน้อย ก็ยังดีค่ะ
 วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,595.87 จุด เพิ่มขึ้น 14.82 จุด หรือ 
0.94% มูลค่าการซื้อขาย 62,143.54 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 
1,222.74 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 367.24 ล้านบาท นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ 1,952.79 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ  
1,097.29 ล้านบาท
 หุ้น 3 แบงก์ใหญ่ KBANK BBL SCB ถูกขาย ราคาลง นักลงทุน
เมิน มาวานนี้ ราคาหุ้นทั้ง 3แบงก์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แรงสุด ก็คือ KBANK แบบว่า 
พุ่งแรง 4.94% วันนี้ มาลุ้นกําไรกัน ดีกว่าคาดหรือเปล่า หุหุ
 พ่อมดน้อย บล.กรุงศรี บอก  KBANK, SCB, BBL และ KKP จะ
ประกาศงบ 4Q19 ในวันนี้ (17ม.ค.) ส่วน KTB และ TCAP จะประกาศงบในต้น
สัปดาห์หน้า (ประมาณวันที่ 21 ม.ค.2020) เบื้องต้น Consensus คาด KBANK 
จะมีกําไรสุทธิ 8,600 ล้านบาท ลดลง 13%qoq แต่เพิ่มขึ้น 23%yoy, SCB คาด
มีกําไรสุทธิ 9,200 ล้านบาท ลดลง 38%qoq แต่เพิ่มขึ้น 30%yoy , BBL คาด
มีกําไรสุทธิ 8,800 ล้านบาท ลดลง 6%qoq แต่เพิ่มขึ้น 9%yoy , KKP คาดมี
กําไรสุทธิ 5,960 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11%qoq และ 26%yoy, KTB คาดมีกําไรสุทธิ 
6,688 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5%qoq และ 9%yoy ส่วน TCAP คาดมีกําไรสุทธิ 1,755 
ล้านบาทลดลง 29%qoq และ 13%yoy
 ธนาคารกสิกรไทย KBANK แจ้งให้ลูกค้าอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน
ล่าสุดของทั้ง iOS และ Android เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ K 
PLUS และป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสามารถใช้งาน
ฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้งาน K PLUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อ
เนื่อง ธนาคารกสิกรไทยแนะนําให้ลูกค้า K PLUS อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 
ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป
 ผู้บริหาร CPL เผยว่า ปี 2562 เป็นปีที่มีความต้องการสินค้าตลาดเครื่อง

หนังและรองเท้าชะลอตัวลง แต่ CPL ยังทําตลาดได้ดีต่อเนื่อง โดยมีปริมาณ
ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น จากความมั่นใจในคุณภาพสินค้าของ CPL คาดปี 2563 ยัง
รักษาระดับยอดสั่งซื้อไว้ได้ที่ 22-23 ล้านตารางฟุต ชี้ 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระ
ทบในปีนี้ ต้องติดตามทั้งสงครามการค้า การย้ายฐานการผลิตและความผันผวน
ของค่าเงินบาท พร้อมวางเป้าการเติบโตของธุรกิจเซฟตี้ โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ 
“แพงโกลิน” ไว้ที่ 10% เดินหน้าเกาะกระแสอีอีซี รุกขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
มั่นใจปีนี้รายได้จากธุรกิจฟอกหนังและเซฟตี้โปรดักส์ รวมกันแตะ 2.5-2.7 พัน
ล้านบาท
 “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์” บิ๊กบอส บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) กาง

พิมพ์เขียวธุรกิจปี 63 รายได้กระฉูด อานิสงส์
ส่งมอบเครื่อง “ไซโคลตรอน” เครื่องรักษาโรค
มะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนให้กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจะเป็น
ประเทศแรกในอาเซียนที่ได้ใช้เครื่องรุ่นนี้ ขณะ
ที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จะ
เปิดให้บริการอื่น ๆ เร็วๆ นี้ คาดภายใน 5-7 ปี
คืนทุน

 ช่วงนี้ "ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" บิ๊กบอสแห่ง บมจ. แพลนเน็ต คอมมิ
วนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET ออกอาการยิ้มใหญ่อยู่บ่อยๆ หรืองานนี้..จะ
จริงอย่างที่วงในเค้าเม้าท์กันให้แซดว่า นอกจากผลงานไตรมาส 4 และตลอดทั้งปี 
2562 จะประกาศออกมาแบบน่าพอใจสุดๆแล้ว แนวโน้มการดําเนินธุรกิจตลอดทั้ง
ปี 2563 ยังจะเป็นอะไรที่แจ่มแจ๋ว ..จริงไม่จริงไม่รู้ แต่เจ้าตัวบอกให้คอยดูไว้เลย
จร้าาาา
 KTC ทุบสถิติใหม่ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน เปิดกําไรสุทธิปี 2562 ที่ 5,524 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 7.5% อัตราการเติบโตของยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสูงสุดในรอบ 3 
ปี คุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ในอัตราตํ่าต่อเนื่อง ประกาศเป้าหมายปี 
2563 เติบโตคุณภาพทุกด้านอย่างยั่งยืน และพร้อมรับมาตรฐานการรายงานทาง
เงินฉบับที่ 9: เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) วานนี้ ราคาหุ้น KTC อยู่ที่
34.75 บาท ลดลง 1.50 บาท คิดเป็น 4.14%
 JWD ส่องเทรนด์ธุรกิจ Self-Storage (ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า) ปี 
2563 สดใส รับยุคอี-คอมเมิร์ชบูมและคอนโดมิเนียมมีพื้นที่เล็กลง ลุยเปิดบริการ
เพิ่มอีก 2 สาขา ที่เทียมร่วมมิตรและรามอินทรา พร้อมเพิ่มบริการ ‘ห้องเก็บรถ’ 
เจาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ตอบโจทย์ความต้องการเช่า
พื้นที่เก็บของที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและเข้า-ออกได้ 24 ชั่วโมง

เขียวๆ

บล.ทิสโก้ : TASCO แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 24.50 บ.
บล.ทิสโก้ : LH แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 12.40 บ.

บล.ทิสโก้ : KTC แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 44.00 บ.
บล.ทิสโก้ : BEM แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ท่ี 11.60 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BEM แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 12.00 บ.
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