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	 NOBLE	วางเป้ายอดขายปี	63	ที่	1.2	หมื่นลบ.		

-เป้ารายได้	1.1-1.2	หมื่นลบ.ปัจจุบันตุน	Backlog			

1.7	หมื่บลบ.	ทยอยรับรู้รายได้	2-3	ปีข้างหน้า	ตั้ง

เป้าเปิด	7	โครงการใหม่	มูลค่ารวมกว่า	2.5	หมื่น

ลบ.	พร้อม	ตั้งเป้ายอดขายจากตลาดตปท.	เพิ่ม

เป็น	7	พันลบ.	ในปี	63	จากปีก่อนอยู่ที่	3.5	พัน

ลบ.	

 นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธาน
กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์ จ�ากัด (มหาชน) NOBLE	เปิดเผย

ว่า	ในปี	2563	บริษัทฯ	เตรียมเปิดตัว	7	โครงการ	

และมีแคมเปญต่อเนื่องตลาดทั้งปี	พร้อมรุกตลาด

คอนโดมิเนียม	ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ตั้งแต่

ระดับราคาที่จับต้องได้	จนถึงระดับไฮเอนด์	รวม

มูลค่ามากกว่า	2.5	หมื่นล้านบาท	เบื้องต้นจะมี	2	

โครงการ	ที่เป็นโครงการร่วมทุน	ประกอบด้วยร่วม

ทุนกับกลุ่มฮ่องกงแลนด์	จ�านวน	1	โครงการ	และ

บริษัท	ยู	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	U	(ซึ่งมีบริษัท	

บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BTS	

ถือหุ้น	U	ในสัดส่วน	35%)	อีก	1	โครงการ	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	ยังคงเปิดโอกาสจะพัฒนา

โครงการร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง	นอกจาก

นี้บริษัทยังมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	

แคมเปญต่อเนื่อง	เพื่อกระตุ้นยอดขาย	นอกจาก

นี้	บริษัทยังมีความสนใจจะลงทุนซื้อโครงการที่อยู่

ระหว่าก่อสร้าง	เพื่อเสริมการรับรู้รายได้	โดยขนาด

ของโครงการจะค้องมียอดขายที่ประมาณ	2,000-

3,000	ล้านบาทต่อโครงการ	

	 ขณะที่	บริษัทฯ	ตั้งเป้ายอดขายพรีเซลทั้งปี	

2563		ไว้ที่	1.2	หมื่นล้านบาท	และเป้ารายได้ไว้ที่	

1.1-1.2	หมื่นล้านบาท	พร้อมทั้งยังคงนโยบายจ่าย

เงินปันผลในระดับสูง	ซึ่งจะเป็นหุ้นปันผลที่สร้าง

ความมั่นใจให้กับนักลงทุน	ในภาวะเศรษฐกิจที่มี

ความผันผวนในปัจจุบัน		

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มียอดขายรอโอน	

(Bacjkog)	ที่จะรับรู้รายได้กว่า	1.7	หมื่นล้านบาท			

ภายใน	2-3	ปีข้างหน้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีสินค้า

ที่อยู่ระหว่างการขายและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	

รวมมูลค่า	18,000	ล้านบาท	จาก	12	โครงการ	

	 ด้านนายแฟรงค์	ฟง	คึ่น	เหลียง	รองประธาน

กรรมการ	บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	

(มหาชน)	NOBLE	เปิดเผยว่า	ในปี	2562	ที่ผ่าน

มา	บริษัทฯ	ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	โดยตั้ง

เป้าหมายเพิ่มยอดขายจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น	จาก

ในปี	2562	ที่สามารถสร้างยอดขายจากตลาดต่าง

ประเทศอยู่ที่ประมาณ	3.5	พันล้านบาท	หรือคิด

เป็นประมาณ	50%	ของยอดขายทั้งหมดในปี	2562	

เป็น	7	พันล้านบาท	ในปี	2563		

	 ส�าหรับกลุ่มลูกค้าตลาดต่างประเทศ	ประกอบ

ด้วย	จีน,	ฮ่องกง,	สิงคโปร์,	และไต้หวัน	เป็นหลัก	

ส่วนที่เหลือจะเป็นยอดขายจากลูกค้าภายในประเทศ	

ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-

บน	ยังคงมีก�าลังซื้ออย่างต่อเนื่อง	

	 ส�าหรับ	ในปี	2563	บริษัทฯ	ตั้งงบลงทุนรวม

ประมาณ	7,000-7,500	ล้านบาทแบ่งใช้เป็นใช้ซื้อ

ที่ดิน	ประมาณ	1,500	ล้านบาท	เช่น	ที่ดินในเขต

เมือง	และที่ดินในแนวรถไฟฟ้าใหม่ๆ	และใช้เป็นงบ

ก่อสร้าง	ประมาณ	6,000-6,500	ล้านบาท	โดย

แหล่งเงินทุนจะมาจาก	3	ส่วน	ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	,กระแสเงินสดจาก

การด�าเนินงาน	และการออกหุ้นกู้	ซึ่งในปี	2563	

บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้ประมาณ	2,500	ล้านบาท	

เพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบก�าหนดในเดือน

พฤษภาคม	และในเดือนพฤศจิกายน	2563	ซึ่งจะ

ช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดลง	เพราะเป็นช่วงแนว

โน้มดอกเบี้ยขาลง			

	 นายธงชัย	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ภาพรวมผล

ประกอบการปี	2562	บริษัทฯ	คาดรายได้รวมจะสูง

กว่าระดับ	15,000	ล้านบาท	เติบโตท�าสถิติสูงสุด

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา	ซึ่งจะส่งผลให้	NOBLE	ขึ้น

เป็น	1	ใน	10	ผู้น�าตลาดอสังหาริมทรัพย์	(ในแง่ราย

ได้รวม)	โดยในช่วง	9	เดือนแรกของปี	2562	บริษัท

มีรายได้รวมแล้วที่	12,342.22	ล้านบาท	ขณะที่

แนวโน้มไตรมาส	4/2562	ยังคงทรงตัวกับไตรมาส

ที่	1-3/2562	ที่ผ่านมา	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	(บอร์ด)	และประกาศงบในวัน

ที่	15	กุมภาพันธ์นี้	

NOBLE วางเป้ายอดขายปี 63 ท่ี 1.2 หม่ืนลบ. 

-เป้ารายได้ 1.1-1.2 หม่ืนลบ. เป้าเปิด 7 โครงการใหม่ 

มูลค่ารวมกว่า 2.5 หม่ืนลบ. /คงนโยบายจ่ายปันผลสูง 
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 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) SPCG	เปิดเผยว่า	

บริษัทฯ	ขอรายงานความคืบหน้าการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้

ชื่อโครงการ	“Ukujima	Mega	Solar	Project”	ขนาดก�าลังการผลิตประมาณ	

469	เมกะวัตต์ณ	เกาะ	Ukujima	เมืองนางาซากิ	ประเทศญี่ปุ่นว่า	ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	16	มกราคม	2563	ได้มีมติอนุมัติ

การเข้าลงทุนในโครงการโดยมีเงื่อนไขเฉพาะบางประการก่อนการเข้าลงทุน	

โดยมีผู้ร่วมลงทุน	ได้แก่	Kyocera	Corporation,	Kyudenko	Corporation,	

TokyoCentury	Corporation,	Furukawa	Electric	Company	Limited,	

Tsuboi	Corporation	และผู้ร่วมลงทุนรายย่อย	อื่น	ๆ	ซึ่งบริษัทฯ	จะใช้งบ

ประมาณในการลงทุนประมาณ	9,000	million	Yen	(หรือประมาณ	2,520ล้าน

บาท	(อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ	0.28	ณ	วันที่	16	มกราคม	2563))	โครงการ

ดังกล่าวมีก�าหนดเริ่มการก่อสร้างในเดือนมีนาคม	ปี2563	โดยมีอัตรารับซื้อ

ไฟฟ้า	FIT	ตามเดิมที่ได้เคยแจ้งไว้

	 รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรม

การก	ากับตลาดทุนที่ทจ.	20/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัย

ส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ลงวันที่	31	สิงหาคม	

2551	และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง	การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	พ.ศ.2547	ลงวันที่	29	ตุลาคม	2547	(“กฎเกณฑ์เรื่อง

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)	อย่างไรก็ตามขนาดของรายการไม่เข้า

ข่ายเป็นรายการที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศภายใต้กฎเกณฑ์เรื่องการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์

ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยง	ลงวันที่	31	สิงหาคม	2551	(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	

2546	ลงวันที่	19	พฤศจิกายน	2546	(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จ�ากัด 
(มหาชน) (TTCL) เปิดเผยว่า	TTCL	และ	TMSP	Sdn.Bhd.	(TMSP)	

ซึ่งเป็นบริษัทยอยของ	TTCL	ได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างใหม่	โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

	 ประเภทโครงการ	:	Chemical	Plant	[Syndiotactic	Poly-Styrene	

(SPS)]

	 ชื่อโครงการ	:	2SP	Project

	 เจ้าของโครงการ	:	Idemitsu	Advanced	Materials	(Malaysia)	Sdn.	

Bhd.

	 มูลค่าโครงการ	:	ประมาณ	60	ล้านเหรียญ	สรอ.	(TTCL	Group)

	 ขอบเขตของงาน	:	การออกแบบวิศวกรรม,	จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุ

อุปกรณ์,	ก่อสร้าง	และทดสอบการ	เดินเครื่อง

	 ที่ตั้งโครงการ	:	Pasir	Gudang,	Johor	ประเทศมาเลเซีย

	 ระยะเวลาการก่อสร้าง	:	ประมาณ	32	เดือน	

SPCG ทุ่มงบ 2.52 พันลบ. ร่วมลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม 

"Ukujima Mega Solar Project" ขนาด 469 MW 

เร่ิมก่อสร้าง มี.ค. 63 

TTCL ได้งานโครงการก่อสร้างใหม่ ในมาเลเซีย 

มุลค่า 60 ล้านเหรียญฯ 
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	 WICE	ปี	63	ปีแห่งการเก็บเกี่ยว	ตั้งเป้าราย

ได้โต	20%	แตะ	2,700	ล้านบาท	ชูกลยุทธ์ขยาย

ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมการบิน	และน�าเข้าสินค้า

ค้าปลีก	ลุยขยายงานร่วมกับบริษัทในเครือ	อัพ

ฐานลูกค้าตลาดจีน	ปั๊มรายได้เข้าพอร์ต	เน้นเพิ่ม

ความสามารถการท�าก�าไร	ส่องภาพรวมธุรกิจโล

จิสติกส์สดใส	โชว์จุดแข็งบริการครบวงจร	มีเครือ

ข่ายรองรับทุกประเทศการค้าส�าคัญ	

 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 
(WICE)	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
แบบครบวงจร	เปิดเผยว่า	บริษัทตั้งเป้ารายได้

ปี	2563	เติบโต	20%	หรือรายได้รวมอยู่ที่	2,700	

ล้านบาท	และมีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ระดับ	5%	

โดยถือเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวรายได้ของ	WICE	

เนื่องจากธุรกิจต่าง	ๆ	ของบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน

ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ก่อนหน้านี้	ทั้ง	WICE	

Logistics	(Singapore)	Pte.Ltd.	(WICE	SG)	

,WICE	Logistics	(Hong	Kong)	Ltd.	(	WICE	HK	

),	EUROASIA	TOTAL	LOGISTICS	CO.,	LTD.	

(ETL),	WICE	Logistics	(Shenzhen)	Company	

Ltd.	(WICE	SZ)	และ	WICE	Supply	Chain	

Solutions	มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง	รวมถึง

การบริหารจัดการที่ดีของ	WICE	ส่งผลให้การ

ด�าเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น	

	 ส�าหรับกลยุทธ์การด�าเนินงานในปีนี้	บริษัท

วางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรม

ที่หลากหลาย	และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม

เติบโตได้ดีของประเทศ	หรืออุตสาหกรรมที่

ได้รับอานิสงค์จากภาครัฐ	อาทิ	อุตสาหกรรม

การบิน	(Aerospace)	และสินค้าน�าเข้าธุรกิจค้า

ปลีก	(Retail	Market)	เนื่องจากบริษัทเห็นความ

ต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมดัง

กล่าวมีปริมาณสูง	จึงวางแนวทางเข้าไปรับงาน

ขนส่ง	เพื่อสร้างโอกาสใหม่และรายได้ให้กับธุรกิจ

	 ทั้นนี้	บริษัทฯงบลงทุนปี	2563	จ�านวน	200	

ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นใช้ส�าหรับใช้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ของ	WICE	SG	(SEL)	เพิ่มอีก	30%	จากปัจจุบัน

ที่ถืออยู่	70%	ซึ่งใช้คาดว่าใช้งบประมาณ	5.28	

ล้านดอลลาร์สิงคโปร์(หรือคิดเป็น	120	ล้านบาท)	

ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการในช่วงไตรมาส2/2563	ซึ่ง

จะส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้กับก�าไรเพิ่มขึ้น	ซึ่งที่

ผ่านมา	WICE	SG	(SEL)	สามารถท�าก�าไรได้	2.5-

3	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี	

	 อีกทั้ง	บริษัทฯจะใช้งบลงทุนรองรับการเข้า

ซื้อกิจการ(M&A)และร่วมทุน(JV)โดยปัจจุบันอยู่

ระหว่างเจรจาร่วมกับพันทมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

หลายราย	ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในแถบเอเชียหาก

มีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

	 นอกจากนี้บริษัทฯยังใช้ส�าหรับเพิ่มสภาพ

คล่องให้กับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ข้ามพรมแดน	(Cross	-	Border	Transport	

Services)	หลังมองว่าธุรกิจดังกล่ามีการขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว	

	 ขณะเดียวกัน	บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มความ

สามารถการท�าก�าไรให้สูงขึ้น	โดยเตรียมปรับ

แนวทางการบริหารจัดการในธุรกิจให้บริการโล

จิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน	(Cross	-	Border	

Transport	Services)	ภายใต้การบริหารงานของ

บริษัทเครือข่าย	EUROASIA	TOTAL	LOGISTICS	

CO.,	LTD.	(ETL)	จากเดิมที่มีต้นทุนค่อนข้าง

สูง	เพราะในปี	2562	เป็นช่วงเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท	

และสินค้าเที่ยวขากลับยังมีปริมาณไม่สูงมากนัก	

บริษัทจึงวางแผนลดต้นทุน	และบริหารจัดการ

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	พร้อมทั้งขยาย

การให้บริการขนส่งสินค้าที่มี	มาร์จิ้นสูง	และ

เพิ่มปริมาณสินค้าเที่ยวขากลับให้สูงขึ้น	เพื่อเพิ่ม

ความสามารถการท�าก�าไรดังกล่าว

WICE ปักธงรายได้ปี63 โต 20% แตะ 2.7 พันลบ. 
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	 นอกจากนี้	บริษัทวางแผนจะขยายการให้

บริการโลจิสติกส์ในครอบคลุมทุกรูปแบบ	ทั้ง

การขนส่งทางบก	ทางน�้า	ทางอากาศในรูป

แบบต่าง	ๆ	ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของ

ลูกค้า	ผ่านการท�างานร่วมกันกับเครือข่ายสาขา

ของ	WICE	ทั้งหมด	โดยมุ่งเน้นตลาดจีนเป็นหลัก	

ทั้งในฮ่องกง	เซียงไฮ้	กวางโจว	เซินเจิ้น	เพื่อ

ขยายฐานลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่ม

ขึ้น	เนื่องจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว	มีโอกาสย้าย

ฐานการผลิตมายังไทยซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง

ที่	WICE	ได้วางกลยุทธ์เข้าไปขยายตลาดในจีน

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก่อนหน้านี้	ด้วย

ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศของ	WICE	ในตลาดจีน	ท�าให้บริษัทมี

โอกาสในการขยายฐานลูกค้าในจีนมากขึ้น	และมี

โอกาสรับงานขนส่งขาไปและขากลับได้	ส่งผลให้มี

ปริมาณงานในจีนเพิ่มขึ้น

	 ด้านการด�าเนินงานของ	WICE	Supply	

Chain	Solutions	บริษัทย่อย	ให้บริการด้าน	

Supply	Chain	ครบวงจร	ทั้งงานคลังสินค้า	

การกระจายสินค้า	การขนส่งสินค้า	(Equipment)	

ขนาดใหญ่	มีแนวโน้มที่ดี	จากการขยายตัวของ

ปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า	และการ

ขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะพื้นที่

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ออก	(EEC)	ประกอบกับผู้น�าเข้าส่งออกในปัจจุบัน

หันมาใช้บริการในรูปแบบ	Third	Party	Logistics	

มากขึ้น	ทั้งนี้	บริษัทมีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า

จ�านวน	1	แห่ง	ขนาด	15,000	ตร.ม.	

	 “ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ในปีนี้	มองว่ามี

แนวโน้มดีขึ้น	แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคง

มีความ	ไม่ชัดเจน	แต่ก็เริ่มเห็นความคลี่คลายใน

บางเรื่องบ้างแล้ว	ทั้งปัญหาสงครามการค้า	ม็อบ

ฮ่องกง	เงินบาทแข็งค่า	และภาคการส่งออกชะลอ

ตัว	ภาวะการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ที่สูงใน

ปัจจุบัน	ท�าให้	WICE	มีการปรับเปลี่ยน	กลยุทธ์

การให้บริการอยู่ตลอดเวลา	และสิ่งส�าคัญที่ท�าให้

เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน	คือ	WICE	มี

ความหลากหลายของการให้บริการที่ครบวงจร	

เข้าใจความต้องการของลูกค้าเสมอ	และยังมีข้อได้

เปรียบจากการมีเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม

เชื่อมโยงสู่ประเทศต่าง	ๆ	เพื่อการกระจายความ

เสี่ยง	ถือเป็นการยกระดับสู่	การเป็นผู้น�าโลจิสติ

กส์ในภูมิภาคเอเชีย”	นายชูเดชกล่าว

	 นอกจากนี้	บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างโครง

ข่ายพันธมิตรโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางธุรกิจ	และสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคต	

ขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนรายได้มาจากการงาน

บริการทางอากาศ	(Air	Freight)	35%,	การ

ขนส่งทางทะเล	(Sea	Freight)	30%,	ขนส่ง

สินค้าข้ามชายแดน	(Cross	border)	19%	,	และ

งาน	Logistics	16%

	 นายชูเดช	กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมผล

ประกอบการปี2562	ว่าจะสามารท�ารายได้ที่	

2,250	ล้านบาท	แต่ก�าไรสุทธิอาจมีการปรับ

ตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

และค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นถึง10%เมื่อ

เทียบกับค่าเงินหยวน

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯคาดว่าสถานการณ์ดัง

กล่าวจะปรับตัวดีขึ้นหลังล่าสุดจีนและสหรัฐได้มี

การเจรจากันแล้ว	ส่วนค่าเงินบาทก็คาดว่าจะดี

ขึ้นด้วยดช่นกันหลังรัฐบาลเริ่มเข้ามาดูแลเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

WICE ปักธงรายได้ปี63 โต 20% แตะ 2.7 พันลบ. 
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 นายเอนก ป่ินวนิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ�ากัด (มหาชน) (NEX) เปิดเผยภาย
หลังจากเข้ารับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	NEX	ว่า	ตั้งเป้าด�าเนินธุรกิจ

รถบัสโดยสารครบวงจร	ทั้งรถบัสโดยสารระบบล้อเชื่อมระบบราง	รถบัสท่อง

เที่ยว	รถบัสรับส่งพนักงาน	และรถบัสโรงเรียน	รวมถึงการปล่อยเช่า-ซ่อม

บ�ารุงให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ	รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน	ทั้ง

ในส่วนของรายได้และก�าไร	และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นใน

อนาคตได้อย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับภาพการเติบโตของ	NEX	นับจากนี้จะพลิกโฉมธุรกิจเข้าสู่	Bus	

Industry	ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจ�า	(Recurring	Income)	จากการ

ให้เช่ารถบัสโดยสาร	รายได้จาการซ่อมบ�ารุง	และรายได้จากเช่าซื้อสัญญา	โดย

ได้ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท	สยาม	แสตนดาร์ด	เอนเนอจี้	จ�ากัด	ซึ่ง

ด�าเนินธุรกิจน�าเข้ารถบรรทุกคนโดยสาร	และการให้บริการซ่อมบ�ารุงรถบรรทุก

คนโดยสาร	ยี่ห้อซันลอง	(Sunlong)	จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 นอกจากนี้ยังมีบริษัทขนส่งมวลชนใหญ่ที่เป็นทั้งพันธมิตรและผู้สนับสนุน

หลัก	ในการซื้อรถบัสล็อตใหญ่	พร้อมทั้งสนับสนุนงานซ่อมบ�ารุงระยะยาว	และ

เตรียมบุกตลาดรถยนต์	EV	(Electric	Vehicle)	ซึ่งจะช่วยหนุนผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ	ในอนาคตเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น				

	 “การพลิกโฉมธุรกิจเข้าสู่	Bus	Industry	ทั้งรายได้ที่มีเข้ามาสม�่าเสมอ	

ผลประกอบการมีก�าไรตั้งแต่ต้นปี	และในแง่ของธุรกิจยังมีบริษัทขนส่งใหญ่

สนับสนุน	และมีคู่แข่งน้อยรายอีกด้วย	ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ส�าคัญของ	NEX	

จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ	นับต่อจากนี้จะเติบโตได้อย่าง

แข็งแกร่งและมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่”

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	NEX	กล่าวอีกว่าบริษัทฯ	พร้อมที่จะสนับสนุน

แผนของกระทรวงคมนาคมในการฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

(ขสมก.)	ที่หันมาใช้รูปแบบการเช่ารถโดยสารจากเอกชน	แทนวิธีการจัด

ซื้อ	โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางใช้งาน	ซึ่งคาดว่าจะประหยัดงบประมาณได้

กว่า	1.1	หมื่นล้านบาท	และเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีส�าหรับ	ขสมก.ในขณะ

นี้	เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณ	ซึ่ง	NEX	มีความพร้อมในการจัดหารถบัส

โดยสาร	เพื่อซัพพอร์ตโครงการดังกล่าว	ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเชื่อว่าจะชวยลด

ปัญหาการจราจร	และท�าให้คนกรุงเทพฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จากสภาพรถ

โดยสารที่มีความปลอดภัย	และแก้ปัญหาฝุ่นควันบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ 
IP ผู้ด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนา	คิดค้น	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และนวัตกรรมความงามส�าหรับคน	และผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์เลี้ยง
และปศุสัตว์	เปิดเผยว่า	ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย
ในปี	2563	คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น	15%	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ	และให้ความส�าคัญในการ
ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากกว่าการรักษาโรค	ด้วยวิธีแบบนิวทราซูติคอล	
(Nutraceutical)	หรือโภชนเภสัชบ�าบัด	จึงมีผู้ประกอบการหลายรายที่แข่งขัน	
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	เช่นเดียวกับ
ตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพของสัตว์เลี้ยงส�าหรับสุนัขและแมว	ที่ผู้บริโภคต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมให้กับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น	เช่นอาหาร
สุนัขและแมวระดับพรีเมียม	ที่บริษัทฯได้พัฒนาและเพิ่มจ�านวนรสชาติมากขึ้น	
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา	รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ที่มีการเติบโตมาก
ขึ้นเช่นกัน	ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ	และ
พิถีพิถันเรื่องอาหารที่ใช้บริโภค	ผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาลดการใช้
ยาปฏีชีวนะในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค	เช่น	หมูและไก่	ที่แม้ปัจจุบันจะมี
ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น	แต่ผู้บริโภคก็พร้อมจ่ายเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ	(Food	Safety)

	 ด้วยแนวโน้มดังกล่าว	ท�าให้ส่งผลดีต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ซึ่ง
ในปีนี้	บริษัทฯมีแผนพัฒนาและน�าสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์	
กว่า	20	รายการ	โดยเน้นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมในการรักษาและ
ป้องกันโรคที่มีคุณภาพสูงและมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งมาท�าตลาดเพิ่มขึ้น

	 “หลังจาก	IP	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ท�าให้บริษัทฯ
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง	ซึ่งท�าให้บริษัทฯสามารถรองรับแผนการคิดค้น	
และน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีนวัตกรรมในการช่วยที่ดูแลรักษาสุขภาพและชะลอวัย	
ออกมาจ�าหน่ายในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น”	ดร.ทรงวุฒิ	
กล่าว	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมุ่งสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในทุกช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ได้แก่	ร้านโมเดิร์นเทรด	
ร้านขายยา	โรงพยาบาล	คลินิค	ศูนย์สุขภาพความงาม	ร้านเพ็ทช้อป	ฟาร์ม
ปศุสัตว์และช่องทางออนไลน์	พร้อมกันนี้	ยังมีแผนขยายการจ�าหน่ายออก
สู่ตลาดต่างประเทศในกลุ่ม	CLMV	หรือ	กัมพูชา	สปป.ลาว	เมียนมา	และ
เวียดนาม	รวมถึงประเทศจีน	เกาหลี	และญี่ปุ่น	โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการน�า
สินค้าเข้าไปท�าตลาดผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศนั้นๆ	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มั่นใจว่าจากกลยุทธ์การด�าเนินงานปีนี้	จะช่วยผลักดันราย
ได้รวมเติบโต	30%	ซึ่งเป็นการเติบโตมากกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเท่าตัว	โดย
มีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามส�าหรับคน	อยู่ที่	
60%	และผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์และปศุสัตว์อยู่ที่	40%	

 “เอนก ปิ่นวนิชย์กุล” ซีอีโอใหม่ NEX 

เปิดวิชั่นเดินหน้าธุรกิจบัสโดยสาร Feeding ครบวงจร 

หนุนคมนาคมร้ือแผนฟื้น ขสมก.-เช่ารถแทนจัดซื้อใหม่ เซฟงบนับหม่ืนล.

IP วางกลยุทธ์ปี 63 ดันรายได้โต 30%  

มากกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเท่าตัว 

ปูพรมสินค้าเพ่ิมมากกว่า 20 รายการ 
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BAY เผยก�าไรสุทธิปี 62 พุ่ง 32% เหตุหม�่ารายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 

-บุ๊คก�าไรขายหุ้นเงินติดล้อ พร้อมวางเป้าสินเชื่อปี 63 โต 5 – 7%  

 นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน) BAY เปิดเผยว่า	ในปี	2562	การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต�่ากว่าศักยภาพพื้นฐาน	
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศ	แม้ว่า
สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจไม่เอื้ออ�านวย	แต่
จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธนาคาร	กรุงศรี
สามารถขยายสินเชื่อได้ถึงร้อยละ	8.7	ซึ่งสูงกว่าเป้า
หมายของธนาคารที่ร้อยละ	6	-	8	โดยมีก�าไรสุทธิ
อยู่ที	32,749	ล้านบาท	เพิมขึ้นร้อยละ	32.0	จาก
ปี	2561	ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	จากการบันทึกก�าไร
จากการขายหุ้นจ�านวนร้อยละ	50	ของบริษัท	เงิน
ติดล้อ	จ�ากัดในไตรมาส	1/2562	และการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามการขยายตัวของเงินให้สิน
เชื่อที่แข็งแกร่ง	นอกเหนือไปจากผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง	กรุงศรีประสบความส�าเร็จ
ในการด�าเนินงานตามแผนธุรกิจระยะกลางสู่พันธ
กิจ	“มุ่งสู่การเป็นสถาบันธุรกิจการเงินชั้นน�าระดับ
ภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลกด้วยการเติบโตที่ยั่งยืนดังนี้	

	 กรุงศรี	เป็นธนาคารแรกในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกที่ออกพันธบัตรที่ค�านึงถึงเพศสภาพ	
(Gender	Bond)และเป็นธนาคารแรกในตลาดเกิด
ใหม่ในเอเชียทีออกพันธบัตรเพื่อสังคม	ตามหลัก
การพันธบัตรเพื่อสังคมของ	สมาคมตลาดทุนสากล	
(	International	Capital	Markets	Association	
Social	Bond	Principles)	และมาตรฐานพันธบัตร
เพื่อสังคมแห่งอาเซียน	(ASEAN	Social	Bond	
Standards)	ทั้งนี้	เงินทีได้รับจากการออกและเสนอ
ขายพันธบัตรในครั้งนี้จะน�าไปใช้ในการสนับสนุนสิน
เชื่อ	ให้แก่กิจการ	SMEที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้
บริหาร	(Women-led	small	and	medium-sized	
enterprises	หรือ	WSMEs)ซึ่งเป็นภาคส่วนส�าคัญใน
การขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้าง
งานในประเทศไทย

	 กรุงศรีประกาศแผนการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ	50	
ของ	SB	Finance	Company	Inc.	(SBF)	ซึ่งคาด
ว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส	2/2563	
บริษัท	SBF	ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทไฟแนนซ์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์จาก	Security	Bank	Corporation	(SBC)	
โดยมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นคิดเป็นจ�านวนเงิน
1,096.9	ล้านบาท	ทั้งนี้แผนการซื้อธุรกิจดังกล่าว	
สะท้อนกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน
ของธนาคาร	เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่สูง	รวมถึง	การต่อย

อดความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และแนวทางการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศของธนาคาร	ในธุรกิจรายย่อยและลูกค้า
บุคคล

	 เงินให้สินเชื่รวมอยู่ที่	1,817,877	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจ�านวน	145,859	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
8.7	จากสิ้นเดือนธันวาคม	2561	การเติบโตของสิน
เชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ	ซึ่งมีสินเชื่อเพื่อราย
ย่อยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลัก	โดยเพิ่มขึ้นจ�า
นวน	88,157	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.1	สะท้อนต�า
แหน่งผู้น�าทางการตลาดของกรุงศรีในสินเชื่เพื่อ
รายย่อย	ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสิน
เชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเพิมขึ้นจ�า
นวน34,977	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.6	และจ�านวน	
22,725	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.1	ตามล�าดับ

	 การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี	2562	สะท้อน
ความสามารถและความคล่องตัวของธนาคารใน
การปรับพอร์ตสินเชื่อไปสู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ให้ผล
ตอบแทนสูง	และสอดคล้องกับเป้าหมายโครงสร้าง
พอร์ตสินเชื่อเพื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่รายย่อย	ใน
สัดส่วนร้อยละ	50:50	ตามเป้าหมายระยะกลางของ
ธนาคาร	

	 เงินรับฝากมีจ�านวนทั้งสิ้น	1,566,885	ล้าน
บาท	เพิมขึ้นจ�านวน	140,537	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
9.9จากสินเดือนธันวาคม	2561	โดยส่วนใหญ่มาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประจ�าจ�านวน	129,786	
ล้านบาทรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิมขึ้นอย่างมีนัย
ส�าคัญร้อยละ	31.9	หรือจ�านวน	10,934	ล้านบาท	
เมื่อเทียบกับปี2561	ปัจจัยหลักมาจากการบันทึกก�า
ไรจากการขายหุ้นของบริษัท	เงินติดล้อ	จ�ากัด	และ
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแม้ว่า
เศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว	การบริหารพอร์ตสิน
เชื่อด้วยความรอบคอบระมัดระวังและแนวทางการ
บริหารความเสียงที่เข้มงวดรัดกุมท�าให้	อัตราส่วน
สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ	
1.98	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2562	จากร้อยละ	
2.08	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2561

	 กรุงศรีมีเงินส�ารองจ�า
นวน	67,715	ล้านบาท	
โดยมีส�ารองส่วน
เกินตาม
เกณฑ์

ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ทีจ�านวน	22,759	ล้าน
บาท	ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
เกณฑ์ส�ารองของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อย
ละ	150.6	ขณะที่อัตราส่วนเงินส�ารองต่อสินเชื่อด้อย
คุณภาพปรับสูงขึ้นเป็	นร้อยละ	163.8	จากร้อยละ	
160.8	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2561

	 ผลจากก�าไรสุทธิที่เพิมขึ้น	ส่งผลให้ก�าไรต่อ
หุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่	4.45	บาท	ในปี	2562	จาก	
3.37	บาท	ในปี	2561

	 ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจโดยรวมในปี	2563	
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการปรับตัวในทิศทางที
ดีขึ้น	แม้ว่าจะยังคงเผชิญปัญหาความเสียงทาง
ภูมิรัฐศาสตร์และข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
ประเทศ	แต่ด้วยนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย	
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล	กอปรกับ
การเร่งเบิกจ่ายการลงทุนของรัฐ	จะช่วยสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอยู่ในระดับร้อยละ	2.5	ใน
ปี	2563	กรุงศรีตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ
ส�าหรับปี	2563	อยู่ทีร้อยละ	5	–	7	ด้วยนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่มีความรอบคอบระมัดระวัง	
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TMB เผยก�าไรปี 62 ทรุด 37.7% จากปีก่อนหน้า 
-NIM ลดลง 13 bps มาอยู่ที่ 2.81% หลังสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นสูง

 ธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน) TMB	เปิดเผยว่า	ผลประกอบ

การปี	2562	หลังหักส�ารองฯ	และภาษี	ทีเอ็มบี

มีก�ารสุทธิ	7,222	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	37.7	

จากปีก่อนหน้า	ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อ

ส่วนผู้ถือหุ้น	หรือ	ROE	ที่ร้อยละ	6.5		

	 ทั้งนี้ธนาคารด�าเนินการ	write-off	สินเชื่อ

ด้อยคุณภาพเพิ่มเติมเป็นจ�านวน	4.0	พันล้าน

บาทในไตรมาสนี้ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อด้อย

คุณภาพตามงบการเงินรวมลดลงมาอยู่ที่ร้	อ

ยละ	2.30	ขณะที่อัตราส่วนส�ารองฯ	ต่อสินเชื่อ

คุณภาพของงบการเงินเฉพาะอยู่ที่ร้อยละ	140	

ยังคงอยู่ในเป้าหมายของธนาคาร

	 ส�ารองหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และ

ขาดทุนจากการด้อยค่า	ธนาคารตั้งส�ารองหนี้

สงสัญจะสูญในไตรมาส	4/2562	เป็นจ�านวน	

3,114	ล้	านบาท	เทียบกับ	2,893	ล้	านบาท

ในไตรมาส3/2562และ	2,030	ล้านบาทใน

ไตรมาส	4/2561	ส�าหรับส�ารองหนี้สงสัญจะสูญ

ในไตรมาสรอบ	12	เดือนปี	2562	เป็นจ�านวน	

10,337	ล้านบาท	เทียบกับ	16,100	ล้าน

บาท	จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า	การตั้ง

ส�ารองหนี้สงสัญจะสูญเป็นจ�านวนรวม	10.3	

พันล้านบาท	ซึ่ง1.4	พันล้านบาทเป็นส�ารองฯ

ของธนาคารธนชาตเพื่อเป็นการสร้างความ

แข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของธนาคาร

ภายหลังการรวมกิจการ	ธนาคารยังคงตั้งส�า

รองฯ	อย่างรอบคอบขณะที่ธนาคารธนชาตตั้ง

ส�ารองฯเพิ่มขึ้นเพื่อวางแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	ส�าหรับ	Coverage	

ratioเมื่อรวมกับอัตราส่วนส�ารองฯ	ต่อสินเชื่อ

ด้อยคุณภาพของธนาคารธนชาตที่ร้อยละ	102	

ส่งผลให้	Coverage	ratio	ตามงบการเงินรวม

ลดลงอยู่ที่ร้อยละ	120	ณ	สิ้นเดือน

ธันวาคม	2562	เทียบกับร้อย

ละ	140	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2562	และร้อย

ละ	152	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2561อย่างไรก็

ดีCoverage	ratio	ตาม	งบการเงินเฉพาะอยู่ที่

ร้อยละ	140	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2562	ยังคง

อยู่ใน	เป้าหมายของธนาคาร

	 ก�าไรสุทธิหลังตั้งส�ารองฯ	และหักภาษี	

ก�าไรสุทธิในไตรมาส	4/2562อยู่ที่	1,615	ล้าน

บาทลดลงร้อยละ	23.5	QoQ	และร้อยละ	5.0	

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	

	 ส�าหรับรอบ	12	เดือนปี2562ธนาคารมีราย

ได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่	26,865	ล้านบาท	เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ9.7	จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	

ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจาก

สินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารธนชาต	28	วัน	ราย

ละเอียดดังนี้

	 •	รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.4	YoY	

มาอยู่ที่	39,837	ล้านบาท	การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่

เป็นผลจากการรับรู้ดอกเบี้ยการให้สินเชื่อเช่าซื้อ

และสัญญาเช่าการเงินจ�านวน	1,823	ล้านบาท

จากการรวมงบการเงินของธนาคารธนชาต	และ

สินเชื่อขยายตัวปานกลาง	แม้อัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง

	 •	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	22.0	

YoY	มาอยู่ที่	12,972	ล้านบาท	เป็นผลจาก

ปริมาณตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้

ยืมสุทธิเพิ่มขึ้นจากการออก

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ

และตราสาร

หนี้ไม่

ด้อยสิทธิสกุลยูโรและการขยายตัวของปริมาณ

เงินฝาก

	 ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย	(NIM)	อยู่ที่ร้อย

ละ	2.69	ในไตรมาส	4/2562	ลดลง	11	bps	จาก

ร้อยละ	2.80	ในไตรมาส	3/2562	ส�าหรับรอบ	

12	เดือนปี	2562	NIM	ลดลง	13	bps	มาอยู่ที่

ร้	อยละ	2.81การลดลงของ	NIM	มีสาเหตุหลัก

มาจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นสูง	

ในขณะที่ธนาคารสามารถรับรู้งบก�าไรขาดทุน

ได้28	วันจากการรวมงบการเงินของธนาคารธน

ชาต	พร้อมทั้งอัตราผลตอบแทนในการให้สิน

เชื่อลดลงเล็กน้อยเป็นผลจากการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างปี	
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กบข. ประกาศปี 62 สร้างผลตอบแทนลงทุนให้สมาชิก 5.73% 

ตั้งเป้าปี 63 สร้างผลตอบแทนต่อเนื่องสม�่าเสมอ /ประเมินศก.ไทยในปี 63 โตราว 2.8-3.0%

	 กบข.	เผยผลตอบแทนการลงทุนกองสมาชิกปี	2562	สามารถสร้างผลตอบแทนได้	5.73%	ตอกย�้าความเชื่อมั่น	กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงไปต่าง

ประเทศในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต�่า	เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องสม�่าเสมอ	ตั้งเป้าปี	2563	ลงทุนเพิ่มหากได้รับอนุมัติขยายเพดาน

การลงทุนต่างประเทศเพิ่มเป็น	40%

  

 นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)	เปิดเผยว่า	ณ	สิ้นปี	2562	กบข.	

สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนส�าหรับสมาชิก	กบข.	ได้	5.73%	ถือเป็นการตอกย�้ากลยุทธ์เน้นกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและ

ความผันผวนต�่า	โดยในปี	2562	สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงประกอบด้วย	ตราสารทุนโลก	18.38%	กองทุนแอปโซลูทรีเทิร์น	13.33%	ไพรเวท

อิควิตี้	6.38%	และอสังหาริมทรัพย์	6.16%	ในขณะที่ตราสารหนี้ไทยและตราสารทุนไทยให้ผลตอบแทน	4.38%	และ	2.36%	ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปี	2563	นายวิทัยฯ	กล่าวว่า	กบข.	ยังคงนโยบายสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องสม�่าเสมอให้กับสมาชิก	โดยจะเข้าลงทุนในต่างประเทศกลุ่มสินทรัพย์

ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต�่า	ทั้งนี้	กบข.	ประเมินว่าจากการผ่อนคลายความกังวลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	ประกอบกับสภาพคล่อง

ในตลาดเงินโลกที่ยังคงมีอยู่ในระดับสูง	จะเป็นปัจจัยบวกส่งผลให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงกว่าในปีที่ผ่านมา	แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นใน

ภูมิภาคตะวันออกกลาง	และปัจจัยความไม่แน่นอนจากผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็ตาม	

	 “กบข.	ตั้งเป้ากระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต�่าในปี	2563	แต่ทั้งนี้ก็ต้องหลังจากได้รับอนุมัติให้ขยาย

เพดานการลงทุนไปต่างประเทศจาก	30%	เป็น	40%	ของสินทรัพย์รวม”	นายวิทัยฯ	กล่าว

	 ส�าหรับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศนั้น	นายวิทัยฯ	คาดว่าจะขยายตัวดีต่อเนื่องจากปี	2562	โดยได้รับอานิสงค์จากการบริโภคในประเทศที่ปรับ

ตัวดีขึ้นอันเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล	อาทิ	การประกันรายได้ส�าหรับเกษตรกร	การลดค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย	และมาตรการ	

‘ชิม	ช้อป	ใช้’	เป็นต้นโดยในปี	2563	หลังจากสภาผ่าน	พ.ร.บ.	งบประมาณ	รัฐบาลน่าจะสามารถออกมาตรการในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติม	รวมถึงภาครัฐ

สามารถใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคได้มากขึ้น	ทั้งนี้	กบข.	ประเมินว่า	เศรษฐกิจไทยในปี	2563	จะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ	2.8-3.0%	โดย

มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่	1%
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ฟทิช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ EPG ที่ ‘A-(tha)’

 บริษัท ฟทิช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ประกาศจัดอันดับ
เครดิตภายในประเทศระยะยาว	(National	Long-

Term	Rating)	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อย

สิทธิของบริษัท	อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	EPG	(อันดับเครดิตภายใน

ประเทศระยะยาวที่	‘A-(tha)’	แนวโน้มเครดิตมี

เสถียรภาพ)	จ�านวนไม่เกิน	800	ล้านบาท	ครบ

ก�าหนดไถ่ถอนปี	2566	ที่ระดับ	‘A-(tha)’	เงินที่ได้

จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะน�าไปใช้ส�าหรับช�าระคืน

เงินกู้บางส่วนและใช้เพื่อการลงทุน

	 หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตใน

ระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ

ยาวของ	EPG	เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะ

เท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

ของ	EPG	นอกจากนี้	ฟิทช์เชื่อว่าสิทธิของหนี้ที่

ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ	ด้อยกว่าหนี้ที่มีหลัก

ประกันและหนี้ที่มีล�าดับสิทธิสูงไม่มากนัก	เนื่อง

จากฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้ที่มีหลักประกันและ

หนี้ที่มีล�าดับสิทธิสูงกว่าต่อก�าไรจากการด�าเนิน

งาน	ก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และ

ค่าตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	ของบริษัทฯ	จะคงอยู่ใน

ระดับที่น้อยกว่า	2	เท่า	โดย	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	

ปี	2562	EPG	มีอัตราส่วนหนี้ที่มีหลักประกันต่อ

ก�าไรจากการด�าเนินงาน	ก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	

ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายในช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมา	อยู่ที่	1.0	เท่า

	 ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

ผู้น�าในธุรกิจเฉพาะกลุ่ม	(Niche	Market):	อันดับ

เครดิตของบริษัทฯ	สะท้อนถึงความเป็นผู้น�า

ในฐานะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่ง

ส�าหรับรถกระบะและรถเอนกประสงค์ที่ท�าจากโพ

ลีเมอร์และพลาสติก	และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกส�าหรับใช้เพียงครั้งเดียวส�าหรับ

อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย	EPG	เป็นผู้

ริเริ่มในการผลิตพื้นปูกระบะ	(Bed	Liner)	ที่ใช้

ระบบตัวยึดโดยไม่ต้องเจาะรูบนตัวถังรถ	(No-

drilling	Technology)	เป็นรายแรกของ

โลก	ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	เป็นผู้น�าในการ

ผลิตพื้นปูกระบะในประเทศไทย								

นอกจากนี้	EPG	ยังเป็นผู้ผลิตหลังคารถกระบะ	

(Canopy)	ที่ผลิตจาก	Acrylonitrile	Butadiene	

Styrene	(ABS)	Alloy	แบบ	2	ชั้น	ขึ้นรูปเป็นชิ้น

เดียวไร้รอยต่อ	เนื่องจากพลาสติกประเภท	ABS	

เป็นพลาสติกที่บริษัทผลิตรถยนตร์นิยมใช้	EPG	

จึงมีความได้เปรียบจากการเป็นผู้น�าในผลิตภัณฑ์

นี้

	 EPG	ยังเป็นผู้ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/

เย็นที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ประเภท	Ethylene	

Propylene	Diene	Monomer	(EPDM)	ราย

ใหญ่ของโลก	ซึ่งใช้ในระบบท�าความร้อน	ระบบ

หมุนเวียนอากาศ	ระบบปรับอากาศ	ระบบท่อและ

ระบบท�าความเย็น	ฉนวนยางประเภท	EPDM	เป็น

ผลิตภัณฑ์เฉพาะ	(Niche	product)	ซึ่งมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดเพียงประมาณร้อยละ	8-10	ของ

ตลาดฉนวนยางกันความร้อน/เย็นที่ผลิตจากยาง

สังเคราะห์

	 สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง:	ฟิทช์คาด

ว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแส

เงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ของเงินทุนหมุนเวียน	(FFO-adjusted	net	

leverage)	ของ	EPG	จะยังคงอยู่ต�่ากว่า	1.0	เท่า	

ในช่วง	3-4	ปีข้างหน้า	ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการ

เงินที่แข็งแกร่งส�าหรับอันดับเครดิตของบริษัทฯ					

อัตราส่วนหนี้สินที่ต�่าของบริษัทฯ	ได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อการ

ลงทุนที่สามารถปรับตามความต้องการผลิตภัณฑ์

ได้	นอกจากนี้ฟิทช์คาดว่าบริษัทฯ	จะมีกระแส

เงินสดสุทธิเป็นบวกในช่วงห้าปีงบการเงินข้าง

หน้า

	 การกระจายความเสี่ยง

ในธุรกิจที่หลากหลาย:	

EPG	มีการกระ

จายแหล่ง

รายได้ที่ดีจากผลิตภัณฑ์ในสามธุรกิจหลัก	ได้แก่	

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งส�าหรับ

รถยนต์	(มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ	50	ของ

รายได้ทั้งหมดในปีงบการเงิน	2562	สิ้นสุดเดือน

มีนาคม	2562)	ธุรกิจผลิตฉนวนยางกันความ

ร้อน/เย็น	(ร้อยละ	27	ของรายได้ทั้งหมด)	และ

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกส�าหรับ

อาหารและเครื่องดื่ม	(ร้อยละ	23	ของรายได้

ทั้งหมด)	ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะที่อาจเกิด

ขึ้นในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้	เนื่อง

จากบริษัทฯ	ต้องเผชิญกับความผันผวนของ

ธุรกิจผลิตรถยนต์และธุรกิจก่อสร้าง	รวมถึงธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์พลาสติกส�าหรับอาหารและเครื่อง

ดื่ม	ที่มีการแข่งขันสูงและจ�านวนคู่แข่งที่มาก						

นอกจากนี้	EPG	ได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการที่มี

การผลิตในธุรกิจเหล่านี้ในด้าน	การจัดหาวัตถุดิบ	

และการวิจัยและพัฒนา	เนื่องจากวัตถุดิบส�าหรับ

การผลิตในธุรกิจเหล่านี้เป็น	สารประกอบโพลี

เมอร์และพลาสติก	(มีต่อ)
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ฟทิช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ EPG ที่ ‘A-(tha)’

	 ฐานลูกค้าที่กระจายตัวดี:	EPG	ขายชิ้น

ส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งส�าหรับรถกระบะและ

รถเอนกประสงค์	ประมาณร้อยละ	50-60	ให้

กับ	ผู้รับจ้างที่ออกแบบและผลิตสินค้า	(Original	

Design	Manufacturer)	และ	ผู้รับจ้างผลิต

สินค้า	(Original	Equipment	Manufacturer)	

ให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นน�าของโลก	ในส่วน

ที่เหลืออีกร้อยละ	40-50	ขายให้กับตัวแทน

จ�าหน่ายรถยนต์และร้านจ�าหน่ายสินค้าตกแต่ง

รถในประเทศและต่างประเทศกว่า	100	ประเทศ

ทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ	

เอง	ส�าหรับธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/

เย็น	รายได้ประมาณร้อยละ	30	มาจากยอด

ขายในประเทศไทย	ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นการขาย

ให้กับโครงการก่อสร้างโดยตรง	และเพื่อช่วย

สนับสนุนการขายในต่างประเทศ		EPG	มีโรงงาน

ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น	อีกสองแห่ง

ในประเทศสหรัฐฯ	และจีน	และให้ใบอนุญาตใน

การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	แก่โรงงานสอง

แห่งในประเทศรัสเซียและอินเดีย	ส�าหรับธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์พลาสติกส�าหรับอาหารและเครื่อง

ดื่ม	รายได้ประมาณร้อยละ	90	มาจากยอดขายใน

ประเทศไทย	ซึ่งประมาณร้อยละ	40	ของยอดขาย

ในประเทศเป็นการขายให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหาร

และเครื่องดื่มชั้นน�า

	 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวน:	

EPG	มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

วัตถุดิบ	โดยวัตถุดิบหลักได้แก่	สารประกอบ

โพลีเมอร์และพลาสติก	อาทิ	High	Density	

Polyethylene,	ABS,	Polypropylene,	

Polystyrene	และ	Polyethylene	Terephthalate	

(PET)	ซึ่งราคาสารประกอบโพลีเมอร์และพลาสติก

เหล่านี้	ก็จะผันผวนตามราคาปิโตรเคมีที่เป็น

วัตถุดิบ	โดยราคาปิโตรเคมีดังกล่าวมักจะขึ้นลง

ตามราคาน�้ามันเป็นหลัก		ฟิทช์คาดว่าราคาน�้ามัน

จะค่อยๆปรับตัวลดลงในช่วง	1-2	ปีข้างหน้า	ซึ่ง

น่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

ได้	อย่างไรก็ตาม	EPG	สามารถจะปรับราคาขาย

ขึ้นตามราคาวัตถุดิบได้บ้าง	ในช่วงที่ราคา

วัตถุดิบเพิ่มขึ้น	เนื่องจากธุรกิจผลิต

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่ง

ส�าหรับรถยนต์ที่ท�าจากโพลีเมอร์และพลาสติก	

และธุรกิจผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น	มีคู่

แข่งอยู่ไม่มากนัก

	 รายได้เติบโตในระดับปานกลาง:	ฟิทช์คาด

ว่ารายได้ของ	EPG	จะยังคงเติบโตในระดับปาน

กลาง	(ร้อยละ	4-5	ต่อปี)	ในช่วง	3-4	ปีข้างหน้า	

เนื่องจากการเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจผลิตรถยนต์	

ธุรกิจก่อสร้าง	และธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม					

อย่างไรก็ตาม	ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนก�าไรจากการ

ด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อม	และ	

ค่าตัดจ�าหน่าย	ต่อรายได้	(EBITDA	margin)	จะ

คงที่ในปีงบการเงิน	2563	ซึ่งต�่ากว่าในช่วงปีงบ

การเงิน	2559-2560	เนื่องจากอัตราส่วนก�าไรที่

ต�่าในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกส�าหรับอาหารและ

เครื่องดื่ม

	 การก�าหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

	 EPG	มีสถานะทางธุรกิจอยู่ในระดับปาน

กลางเมื่อเทียบกับบริษัทในประเทศไทยอื่นๆ	ที่

ฟิทช์จัดอันดับเครดิต	แต่มีสถานะทางการเงินที่

แข็งแกร่งกว่า	EPG	ด�าเนินธุรกิจแปรรูปโพลีเม

อร์และพลาสติก	คล้ายกับ	บริษัท	โพลีเพล็กซ์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTL	หนึ่งใน

สิบผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม	PET	รายใหญ่ที่สุดในโลกใน

ด้านการผลิต	ซึ่งมีอันดับเครดิตที่	A-(tha)	แนว

โน้มเครดิตมีเสถียรภาพ	แต่มีธุรกิจปลายทางที่

แตกต่างกัน	EPG	มีการกระจายตัวของธุรกิจตาม

ภูมิภาคที่น้อยกว่าแต่มีธุรกิจปลายทางที่กระจาย

ตัวมากกว่า	ทั้งสองบริษัทมี	EBITDA	margin	

ใกล้เคียงกัน	นอกจากนี้	ทั้งสองบริษัท	ยัง

มีอัตราส่วนหนี้สินที่ต�่า	โดยมี	FFO-

adjusted	net	leverage	ต�่า

กว่า	1.0	เท่า	อันดับ

เครดิตจึงเท่ากัน

 

สถานะทางธุรกิจและสถานะทางการเงินของ	EPG	

มีความใกล้เคียงกันกับของ	บริษัท	เคซีอี	อีเลค

โทรนิคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	KCE	ซึ่งมีอันดับ

เครดิตที่	A-(tha)	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ				

KCE	เป็นหนึ่งในสิบผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจร

อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์

ของโลกวัดจากรายได้	KCE	ด�าเนินธุรกิจผลิตชิ้น

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่า	แต่

ความเสี่ยงดังกล่าวถูกลดทอนลงด้วยการที่

บริษัทฯเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรม

รถยนต์	ซึ่งมีความยากล�าบากส�าหรับคู่แข่งราย

ใหม่ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าว	EPG	มี

การกระจายตัวของธุรกิจและลูกค้าที่มากกว่า	แต่	

KCE	มี	EBITDA	และ	EBITDA	margin	ที่สูงกว่า		

อย่างไรก็ตามบริษัททั้งสองมีอัตราส่วนหนี้สินอยู่

ในระดับต�่า	โดยมีอัตราส่วน	FFO-adjusted	net	

leverage	ต�่ากว่า	1.0	เท่า	(มีต่อ)
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ฟทิช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ EPG ที่ ‘A-(tha)’

	 EPG	มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่า	บริษัท	เจ

ดับเบิ้ลยูดี	อินโฟโลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

JWD	(BBB(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)	ซึ่ง

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแบบ

ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย	JWD	มีส่วนของ

รายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้มากกว่าจากสัญญา

สัมปทานและสัญญระยะปานกลางถึงระยะยาว	ใน

ธุรกิจให้บริการดูแลรับฝากและขนย้ายสินค้า	แต่	

EPG	มีการกระจายตัวของธุรกิจตามภูมิภาคที่มา

กกว่า	ฐานลูกค้าของทั้งสองบริษัท	มีการกระจาย

ตัวของธุรกิจที่ดี	อย่างไรก็ตาม	EPG	มีอัตราส่วน

ทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาอันดับเครดิตที่

แข็งแกร่งกว่า	เนื่องจาก	JWD	มีการลงทุนที่สูงใน

ปี	2561-2562	ซึ่งท�าให้อัตราส่วนหนี้สินสูงขึ้น	ดัง

นั้นอันดับเครดิตของ	EPG	จึงสูงกว่า

สมมติฐานที่ส�าคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณ

การ:

-	การเติบโตของรายได้ที่ประมาณร้อยละ	4-5	ต่อ

ปี

-	EBITDA	margin	คงที่ในปีงบการเงิน	2563	(ปี

งบการเงิน	2562	อยู่ที่ร้อยละ	14.3)	และค่อยๆ

ปรับตัวดีขึ้นในปีงบการเงิน	2564-2565

-	การลงทุนลดลงเหลือประมาณร้อยละ	5	ของ

รายได้โดยเฉลี่ย	(ปีงบการเงิน	2562	อยู่ที่

ร้อยละ	6.8)

-	จ่ายเงินปันผลร้อยละ	70-75	ของก�าไรสุทธิ	(ปี

งบการเงิน	2562	อยู่ที่ร้อยละ	71)

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก:

-	ขนาดของธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งส่ง

ผลให้ต�าแหน่งทางการตลาดและสถานะทางธุรกิจ	

(Business	Profile)	ดีขึ้น	ในขณะที่ยังคงรักษา

อัตราส่วน	FFO-adjusted	net	leverage	ต�่ากว่า	

1.5	เท่า

	 ปัจจัยลบ:

-	กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่ลดลง	หรือ

การลงทุนโดยใช้หนี้ที่เพิ่มขึ้น	มากกว่าที่ฟิทช์คาด

การไว้	ส่งผลให้	อัตราส่วน	FFO-adjusted	net	

leverage	สูงกว่า	2.0	เท่าอย่างต่อเนื่อง

-	EBITDAR	margin	ลดลงต�่ากว่า

ร้อยละ	13	อย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่อง

สภาพคล่องอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้:	EPG	มี

การใช้เงินกู้ระยะสั้นในระดับที่สูงมาก	แต่ฟิทช์ก็

ยังคงมองว่าสภาพคล่องของ	EPG	อยู่ในระดับที่

สามารถบริหารจัดการได้	โดยสภาพคล่องได้รับ

การสนับสนุนจากเงินสดจ�านวน	773	ล้านบาท	

ณ	สิ้นปีงบการเงิน	2562	โดยบริษัทฯ	มีหนี้ที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายใน	12	เดือนนับจากเดือนมีนาคม	

2562	อยู่ที่	1.3	พันล้านบาท	โดยประมาณ	ร้อย

ละ	83	เป็นหนี้ระยะสั้นที่ใช้หมุนเวียนในการด�าเนิน

ธุรกิจ	บริษัทฯ	มีวงเงินหมุนเวียนจากสถาบัน

การเงิน	ถึงแม้ว่าจะเป็นวงเงินที่สามารถยกเลิก

ได้	จ�านวน	4.5	พันล้านบาท	ฟิทช์คาดว่าบริษัทฯ	

จะสามารถ	roll	over	หนี้ระยะสั้นที่ใช้หมุนเวียน

ในการด�าเนินธุรกิจออกไปได้	เนื่องจากบริษัทฯ	มี

อัตราส่วนหนี้สินที่ต�่าและมีความเสี่ยงในด้านธุรกิจ

ที่ไม่มาก	ฟิทช์คาดว่า	EPG	จะน�าเงินที่ได้จากการ

ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปช�าระคืนเงินกู้ระยะสั้นบางส่วน		

ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ศุกร์อย่าง	จันทร์อีกอย่าง	ส�าหรับตลาดหุ้นไทย	วาน
นี้	ลงมาต�่ากว่า	1,600	จุด	อีกครั้ง	แรงขายหุ้นแบงก์ใหญ่	โดยเฉพาะ	SCB	เนืองแน่น	
กดราคาลงหนัก	วอลุ่มเทรดกว่า	1	หมื่นล้านบาท	หลังจากประกาศไตรมาส	4/62	
ก�าไรลดลง	22.3%	สร้างความผิดหวังให้กับนักวิเคราะห์	ให้กับตลาด	งานนี้	หุ้น	BBL	
KBANK	เจอแรงขายตามไปด้วย	ตอนนี้	รอความหวัง	รอราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ฟื้น
หวังว่า	อีกไม่นาน
	 วานนี้	ธปท.	ได้ประกาศปรับปรุงเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	ใน
การก�าหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน	(Loan	to	value	หรือ	LTV)	
ส�าหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต�่ากว่า	10ล้านบาท	ซึ่ง	ธปท.	ยังคงเพดาน	
LTV	100%	แต่สามารถกู้เพิ่มได้อีก	10%	ของมูลค่าหลักประกันส�าหรับค่าใช้จ่ายที่
จ�าเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง	พร้อมก�าหนดให้วางดาวน์น้อยลงจาก	20%	เป็น	10%	
ส�าหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาตั้งแต่	10	ล้านบาทขึ้นไป	ส่วนผู้ที่จ�าเป็นต้องมี
บ้าน	2	หลัง	ธปท.	ได้ผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซื้อบ้านสัญญาที่	2	ที่ราคาต�่ากว่า	10	ล้าน
บาท	ต้องมีเงินดาวน์	10%	หากผ่อนช�าระสัญญาที่	1	มาแล้วอย่างน้อย	2	ปี	จาก
เดิมก�าหนด	3	ปี	พร้อมปรับหลักเกณฑ์เงินกองทุนที่ต้องด�ารงส�าหรับการกู้ซื้อบ้าน
หลังแรกที่ราคาต�่ากว่า	10	ล้านบาท	และการกู้สร้างบ้านบนที่ดินปลอดภาระ	เพื่อ
สนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้กลุ่มดังกล่าวมากขึ้น	โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่	20	มกราคม	2563	เป็นต้นไป
	 แต่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	แทบไม่มีสัญญาณตอบรับ....วันนี้	ตื่นๆ	เหอะๆ
	 วานนี้	ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,589.11	จุด	ลดลง	11.37	จุด	หรือ	0.71%		
มูลค่าการซื้อขาย	57,944.71	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	4,895.08			
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	525.02	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ	222.37	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	5,642.47	ล้านบาท
	 “เอนก	ปิ่นวนิชย์กุล”	ซีอีโอคนใหม่	บมจ.เน็กซ์	พอยท์	(NEX)	ปูพรมลุย

ธุรกิจรถบัสโดยสารครบวงจร	เพื่อซัพพอร์ต
ระบบ	Feeding	และสอดรับระบบขนส่ง	พร้อม
หนุนแนวคิดคมนาคมรื้อแผนฟื้นฟู	ขสมก.	
เตรียมเช่ารถโดยสารเอกชน	แทนการจัดซื้อ	
มั่นใจช่วยเซฟงบประมาณนับหมื่นล้านบาท	
แก้ปัญหาการจราจร	ลดฝุ่นควันบนท้องถนน	
ลั่นผลงานปี	63	พลิกมีก�าไรตั้งแต่ต้นปี	จาก
โมเดลธุรกิจใหม่	ที่มีรายได้จากการขาย	และ	

Recurring	Income	ที่ชัดเจนจากสัญญาเช่าและสัญญาซ่อมบ�ารุง	หนุนธุรกิจเติบโต
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
 BAY	มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า	มีแนวโน้มเคลื่อนไหวใน
กรอบ	30.25-30.60	ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่	30.40	ต่อดอลลาร์เมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว	หลังเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ	3	เดือนตามกระแสเงินทุนไหล
ออกและการตัดขาดทุน	ทั้งนี้	นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตร	
6.8	พันล้านบาท	และ	3.8	พันล้านบาท	ตามล�าดับ			
 WICE ปี	63	ปีแห่งการเก็บเกี่ยว	ตั้งเป้ารายได้โต	20%	แตะ	2,700	ล้านบาท	
ชูกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมการบิน	และน�าเข้าสินค้าค้าปลีก	ลุยขยาย
งานร่วมกับบริษัทในเครือ	อัพฐานลูกค้าตลาดจีน	ปั๊มรายได้เข้าพอร์ต	เน้นเพิ่มความ
สามารถการท�าก�าไร	ส่องภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์สดใส	โชว์จุดแข็งบริการครบวงจร	
มีเครือข่ายรองรับทุกประเทศการค้าส�าคัญ	
	 แม่มดน้อย	ยินดีกับ	BANPU	เดินหน้าสู่การเป็นผู้น�าด้านความยั่งยืนอีกครั้ง
ในปี	2562	ที่ผ่านมา	คว้ารางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	ได้แก่	การเป็นหนึ่ง
ในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices:	
DJSI)	การเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ	MSCI	ESG	Ratings	สู่ระดับ	A	การได้รับคัด
เลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	การ
ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน	(Sustainability	Awards	
of	Honor)	รวมถึงรางวัลพระราชทาน	Thailand	Corporate	Excellence	Awards	
2019	ซึ่งความส�าเร็จตลอดปี	2562	นี้	แสดงถึงการยึดมั่นในการด�าเนินนโยบายและ
บริหารจัดการบริษัทฯ	โดยเน้นทุกมิติของความยั่งยืน	ได้แก่	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	
และสังคม	
 YLG	เปิดตัวเลขสถิติย้อนหลัง	5	ปี	ช่วง	2558	–	2562	พบราคาทองพุ่ง
ก่อนถึงวันตรุษจีน	เหตุคนนิยมซื้อไว้มอบเป็นของขวัญ	แต่เมื่อถึงวันตรุษจีนราคา
ทองส่วนมากปรับตัวลดลง	เหตุเป็นวันหยุดยาวของชาวจีน	ขณะที่ราคาทองค�าเดือน	
มกราคม	5	ปีย้อนหลังปรับขึ้นทุกปี	เฉลี่ย	5%	แนะถือจังหวะทองลงช่วงตรุษจีนเก็บ
ของถูกเข้าพอร์ตเพื่อเก็งก�าไรส่วนต่าง	หากอิงตามสถิติทองบวก	5%	เดือนม.ค.ปีน้ีมี
โอกาสขยับขึ้นแตะ	1,594	ดอลลาร์ต่อออนซ์	หรือ	22,900	บาทต่อบาททองค�าบาท	
ส่วนระยะยาวทั้งปียังมองเป็นขาขึ้น	เหตุปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ	อัตรา
ดอกเบี้ยต�่าทั่วโลก
	 บิ๊กบอส	"ชัยสิทธิ์	สัมฤทธิวณิชชา"	บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์	(NDR)	เปิดกลยุทธ์
ปี	2563	เดินหน้าขยายตลาดยางรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		ปัก
หมุดเจาะตลาดใหม่ในเวียดนาม-ฟิลิปปินส์	คาดสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศอยู่ที่	
50%	ของรายได้รวม	ปักธงปีนี้เน้นการสร้างผลก�าไร-รักษาฐานรายได้	พร้อมศึกษา
และหาพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศ	เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตมากขึ้น	
 กบข.	เผยผลตอบแทนการลงทุนกองสมาชิกปี	2562	สามารถสร้างผล
ตอบแทนได้	5.73%	ตอกย�้าความเชื่อมั่น	กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ
ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต�่า	เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเนื่อง
สม�่าเสมอ	ตั้งเป้าปี	2563	ลงทุนเพิ่มหากได้รับอนุมัติขยายเพดานการลงทุนต่าง
ประเทศเพิ่มเป็น	40%

   แบงก์รอฟื้ น...

บล.ธนชาต	:	TU แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.80	บ.
บล.ธนชาต	:	KKP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	78.00	บ.
บล.ธนชาต	:	SCB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	140.00	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	BDMS แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.00	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	TU	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.90	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	KKP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	83.00	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SCB	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	ที่	104.00	บ.
บล.ฟิลลิป	:	TU	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.40	บาท

บล.ฟิลลิป	:	KKP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	81	บาท
บล.ฟิลลิป	:	CPF	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	37.50	บาท
บล.ฟิลลิป	:	SCB	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	119	บาท
บล.ทิสโก้	:	SCB	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	102.00	บ.
บล.ทิสโก้	:	BGC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.50	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	CPF	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	36.00	บ.
บล.ทิสโก้	:	BGC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.50	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	CPF	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	36.00	บ.
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