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 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) TU เปิดเผยว่า ผล

ประกอบการปี 2562 มีก�าไรสุทธิ 3,815 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 มีก�าไรสุทธิ 

3,256 ล้านบาท ขณะที่ก�าไรสุทธิไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 1,057 ล้านบาท ลดลง 

13.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2561 โดยการปรับลดลงดังกล่าวมาจากยอดขายที่

ลดลง การปรับลดมูลค่าในเงินลงทุน และรายจ่ายภาษีที่ปรับเพิ่มขึ้ น แม้ว่าอัตรา

ก�าไรจากการด�าเนินงานจะฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าก็ตาม อัตราก าไรสุทธิไตรมาส 

4/2562 อยู่ที่ 3.2% จากระดับ 3.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหากแยกผลก

ระทบจากการตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

 ส�าหรับการด�าเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวน1,402 ล้านบาท 

บริษัทฯ รายงานก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปรกติปี 2562 อยู่ที่ 5,218 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปรกติของปี 2561 โดยมี

สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราก�าไรของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นแม้ว่ายอดขายจะปรับลดลง

และมีการปรับลดมูลค่าในเงินลงทุนก็ตาม โดยอัตราก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน

ปรกติปี 2562 อยู่ที่ 4.1%เมื่อเทียบกับ 3.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าก�าไร

สุทธิตามหน้างบอยู่ที่ 3,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.2% จากปีก่อนหน้า 

 รายได้รวมในไตรมาสที่ 4/2562 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จ�ากัด มหาชน 

(บริษัทฯ) รายงานยอดขายลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2561 มาอยู่ที่ 

32,854 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุล

หลักอื่น (เหรียญสหรัฐอ่อนค่า 8%, ยูโร 11% และปอนด์สเตอร์ลิง 8%) หากแยก

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายยังคงปรับตัวลดลง 3.7% แม้ว่า

ปริมาณการขายจะปรับเพิ่มขึ้น 2.7% ก็ตามเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักปรับลด

ลง (ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าไตรมาส4/2562 อยู่ที่ 950 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 33% 

จากปีก่อนหน้า)โดยยอดขายปี 2562 อยู่ที่ 126,275 ล้านบาท ลดลง 5.3% เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือลดลงเพียง1.4% หากแยกผลกระ

ทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก 

 บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปีมูลค่า 0.22 บาทต่อหุ้น ท�าให้

เงินปันผลจ่ายส�าหรับผลประกอบการปี2562อยู่ที่ 0.47 บาทต่อหุ้น (เพิ่มขึ้นจาก 

0.40 ในปี 2561) ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลคิดเป็น59% ของก�าไรสุทธิ โดยจะขึ้น

เครื่องหมาย XD วันที่ 2 มี.ค. 63 

 นำยชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บริษัท ทิปโก้แอสฟลัท์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ TASCO ผู้
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
และซ่อมบ�ารุงทาง เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯในงวดปี 2562 
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) บริษัทฯ มียอดขายยางมะตอยอยู่ที่ 2.26 
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อนที่ขายได้ 1.54 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นตลาดใน
ประเทศจ�านวน 0.45 ล้านตัน และตลาดต่างประเทศจ�านวน 1.81 ล้านตัน ส่ง
ผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 36,893 ล้านบาท และมีก�าไร
สุทธิ 3,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 
564 ล้านบาท

 ขณะที่ในไตรมาส 4/2562 มียอดขายยางมะตอยอยู่ที่ 0.59 ล้านตัน เพิ่ม
ขึ้น 21% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 9,658 ล้านบาท 
และก�าไรสุทธิ 640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 385% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี
ก�าไรสุทธิ 132 ล้านบาท
 
 “ในปี 2562 ผลประกอบการออกมาเป็นที่น่าพอใจทั้งรายได้และก�าไร 
บริษัทฯ ได้รับน�้ามันดิบเข้ามาป้อนโรงกลั่นอย่างสม�่าเสมอ ส่งผลบวกต่อย
อดขายทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมทั้งในปีนี้บริษัทยังได้รับเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในปี 2561 จ�านวน 2 งวด
โดยงวดแรกจ�านวนประมาณ 450 ล้านบาท และงวดที่ 2 จ�านวน 143 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนส�าหรับถังเก็บน�้ามันดิบและสินค้าคงคลังที่เสีย
หายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยเงินชดเชยนี้ยังไม่รวมความเสียหายจากการที่
ธุรกิจหยุดชะงัก” นายชัยวัฒน์ กล่าว

 ส�าหรับความคืบหน้าการซ่อมถังเก็บน�้ามันดิบที่มีความเสียหายจ�านวน 2 
ถัง ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 ถังที่
เสียหายทั้งหมด มีก�าหนดการสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2563

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดปี 2562 ให้
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยก�าหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ
ปันผล (XD) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record Date) วันที่ 2 มีนาคม 2563 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 24 เมษายน 2563

บิ๊ก TASCO พอใจรายได้-ก�าไรปี 62 

ส่วน 2 ถังเก็บน�้ามันที่เสีหายทั้งหมด 

ก่อสร้างเสร็จใน Q1/63

TU เผยก�าไร Q4/62 หด 13.6% 

ตามยอดขายลดลง - บาทแข็งกระทบ 

/ปันผลหุ้นละ 0.22 บ./หุ้น XD 2 มี.ค. 63 
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 นำยรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
สมำร์ทคอนกรีต จ�ำกัด (มหำชน) (SMART) ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

อิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน�้าภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และงาน

กั้นผนังอาคารเปิดเผยว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 4/62 มีรายได้รวม 124.08 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.90 ล้านบาท หรือ 25.11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่

มีรายได้รวม 99.18 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 20.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 2.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 867.53%

 ส่วนผลประกอบการงวดปี 2562 มีรายได้รวม 466.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

100.51 ล้านบาท หรือ 27.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 366 

ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 14.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มีขาดทุนสุทธิ 22.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 67.16 ล้านบาท

 ทั้งนี้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากปริมาณการใช้งานวัสดุอิฐมวลเบา

ของโครงการเมกะโปรเจคภาครัฐ โครงการก่อสร้างภาคเอกชน อีกทั้งในช่วงที่ผ่าน

มาบริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายในทุกช่องทาง อาทิ โมเดิร์นเทรด ห้าง

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เพิ่มตัวแทนจ�าหน่าย ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จึงสามารถกระจาย

สินค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 

72% ของก�าไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมและส�ารองตามกฎหมาย จากนโยบาย

ปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิ หรือ คิดเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 

0.05 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท

 ส�าหรับทิศทางธุรกิจปี 2563 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดี จากนโยบายระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษ EEC ผลักดันให้เกิดการลงทุนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม คลัง

สินค้า โครงการเมกะโปรเจคขนาดใหญ่ งานโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐ และผู้

ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทยอยลงทุนในโครงการใหม่ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้

ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาปรับตัวดีขึ้น

 ส�าหรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทมีแผนเดินหน้าท�าการตลาดเชิง

รุก แนะน�าสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ผลักดันสินค้าผ่านช่องทางการจ�าหน่ายให้หลาก

หลายมากขึ้น และมีการขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งเน้นการท�า

ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ "อิฐมวลเบาตกแต่งและคานทับหลัง" มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้กับสินค้า ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) เพื่อกระตุ้นการ

สร้างยอดขายให้เติบโต และสร้างการรับรู้กับลูกค้าในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และ

โซเชียลมีเดีย ทั้งนี้สัดส่วนรายได้งานภาครัฐอยู่ที่ 28% ภาคเอกชน 70% และต่าง

ประเทศ 2%

 ส�าหรับการขยายตลาดกลุ่มประเทศ CLMV บริษัทมีการส่งสินค้าไปจ�าหน่าย

ในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน

ของภาครัฐ โดยมีกระแสตอบรับที่ดีและมีออเดอร์สั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องจากตัวแทน

จ�าหน่ายในประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเจรจาหาพันธมิตร

เป็นตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง โดยใน

ปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ 490 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต�่ากว่า 5%

 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) UV เปิดเผยว่า 
ตามที่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดส่งงบการเงิน
ไตรมาส 1 ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(ไม่รวมผลประกอบการของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้น
ท์ จ�ากัด(มหาชน) (GOLD)) เปรียบเทียบกับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ซึ่งเป็นงบการเงินที่
ยังรวมผลประกอบการของ GOLD อยู่) จะเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมในไตรมาสนี้จ�านวน 35.4 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 78 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ของ GOLD ในไตรมาส 4 ปี 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม 2562 ท�าให้ไม่ได้
รับรู้ผลประกอบการจาก GOLD อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขาย
หลักทรัพย์ของ GOLD ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 7,700 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถจะน�ามาใช้ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลประกอบการให้แก่
บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

 บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมใน
ไตรมาส 1 ปี 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จ�านวน 35.4ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ�าหน่าย
หลักทรัพย์ของ GOLD ในไตรมาส 4 ปี 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 ขณะที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า (“รายได้หลัก”) 
ส�าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 (ต.ค.-ธ.ค.2562) จ�านวน 1,104.3 ล้านบาท โดย
มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 669.9 ล้านบาท จากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม 57.0 ล้านบาท จากการขายและการให้บริการ 372.6 
ล้านบาท และรายได้ค่าการจัดการ 4.7 ล้านบาท โดยรายได้หลักในไตรมาส 1 ปี 
2563 ลดลงร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่ง
ยังรวมผลการด�าเนินงานของ GOLD อยู่อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับงบ
การเงินในไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ไม่ได้รวมผลการด�าเนินงานของ GOLD จะพบ
ว่ารายได้หลักของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 148.4 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด
ที่มากขึ้น

UV แจงไตรมาส 1 ปี 63 (ต.ค.-ธ.ค. 62) 

ลดลง 78% เหตุจ�าหน่ายหลักทรัพย์ GOLD

SMART ตั้งเป้ารายได้ปี 63 

โตไม่ต�่ากว่า 5% มาที่ 490 ลบ. 

คาดนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC หนุน
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 นำยรณชิต มหัทธนพฤทธิ์ รอง
ประธำนอำวุโส ฝ่ำยกำรเงินและบริหำร 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ CENTEL เปิดเผยกับส�านัก
ข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 บริษัทฯจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
(บอร์ด) เพื่อรับรองงบปี 2562 รวมถึงอัพเดต
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ที่มีกระทบต่อ
บริษัทฯ โดยจากการประเมินเบื้องต้น บริษัทฯยอมรับ
ว่าได้รับได้รับผลกระทบต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาพักน้อยลง อย่างไรก็ตามสัดส่วนนักท่องเที่ยว
อันดับหนึ่งที่เข้ามาพักโรงแรมของบริษัทฯยังคงเป็น
นักท่องเที่ยวไทย และยุโรป

 "โคโรนาไวรัสยังไงก็กระทบแน่นอนครับ แต่ไม่ใช่
ว่ากระทบแค่เรามันกระกระทบโรงแรมอื่นๆไปด้วย 
นอกจากจีนที่เดินทางมาน้อยลงชาติอื่นๆก็น้อยลง
ด้วย แต่โรงแรมเรานักท่องเที่ยวจีนไม่ใช่อันดับหนึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยและยุโรปมากกว่า ซึ่งตอนนี้
เราก็ประเมินการเติบโตของรายได้ปี2563 ค่อนข้าง
ยากเพราะธุรกิจท่องเที่ยวไม่รู้สถานการณ์จะคลี่คลาย
เมื่อไหร่ เราคงต้องติดตามข่าวความคืบหน้าการแพร่
ระบาดหวังว่าจะลดลงเรื่อยๆ" นายรณชิต กล่าว

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมั่นใจว่าผลประกอบ
การของปี2562 จะยังคงเติบโตตามที่คาดการณ์อยู่ 
เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯได้รับผลกระทบจากจีน
น้อยลง แต่จะถึงตามเป้าที่วางไว้ 5% หรือไม่ยังคงไม่
สามารถบอกได้

 อนึ่ง CENTEL รายงานปี 2561 มีรายได้ 
21,803.54 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 2,177.61 ล้าน
บาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 มีก�าไรสุทธิ 

1,273.32 ล้านบาท และมีรายได้ 15,957.05 ล้านบาท
 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต ออกบทวิเคราะห์ เปิด
เผยว่า ประเมิน CENTEL ได้รับผลกระทบจากไวรัส
โคโรนาเช่นเดียวกับโรงแรมอื่นๆ แต่เราคาดว่าผลการ
ด�าเนินงานจะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานกว่า MINT 
และERW ด้วยเป็นเพราะมีผลขาดทุนจากโรงแรมใหม่ 
และการปรับปรุงห้องพัก คงค�าแนะน�า "ถือ" CENTEL

 ยังคงค�าแนะน�า "ถือ" CENTEL เนื่องจาก 1) เรา
คาดว่าก�าไรของCENTEL จะฟื้นตัวช้ากว่า MINT และ 
ERW โดยคาดว่า CENTEL จะมีEPS เติบโต 14% ในปี 
2021F เทียบกับ 17% ของ MINT และ 96% ของERW 
เราคาดว่า CENTEL น่าจะได้รับผลกระทบจากการ
ปรับปรุงห้องพักในปี 2021F ขณะที่โรงแรมใหม่น่า
จะมีผลขาดทุนในปีแรก 2) แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลง
อย่างมาก แต่ CENTEL ยังไม่ถูก ด้วยซื้อขายที่ 2021F 
PE(ฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัส) ที่ 26 เท่า เทียบ
กับ EPS ที่เติบโต 14%นอกจากนี้ CENTEL ยังซื้อขาย
ที่ -0.5STD PE ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี การด�าเนินงาน
ของ CENTEL นั้นอ่อนแอกว่า MINT และ ERW ตั้งแต่
ปีที่แล้ว(เราคาดว่าก�าไรจะลดลง 28% ในปี 2019F ซึ่ง
เป็นผลมาจากธุรกิจโรงแรมและอาหารที่อ่อนแอ) บท
วิเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์กลุ่มโรงแรม 
"ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2020

 ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาประมาณ 90% ของ
รายได้โรงแรมของ CENTEL นั้นมาจากโรงแรมใน
กรุงเทพ พัทยา สมุย ภูเก็ต และมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นที่
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงอย่างมาก
ของนักท่องเที่ยว จากรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ราย
ได้จากโรงแรมคิดเป็น 45% และ 55% ที่เหลือมาจาก
ธุรกิจอาหาร เราคาดว่าธุรกิจโรงแรมจะได้รับผลกระ

ทบทั้งด้านจ�านวนผู้เข้าพักและราคา นอกจากนี้ธุรกิจ
อาหารของ CENTEL น่าจะได้รับผลกระทบเช่นกันจาก
จานวนนักท่องเที่ยวมายังประเทศลดลงและคนไทยรับ
ประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ดังนั้นเราจึงคาดว่า
ก�าไรของ CENTEL จะลดลง 51%y-y ใน 1H20F และ 
34% ในปี 2020F

 มาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับที่ 16 (TFRS 16) ซึ่ง
รับรู้สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อม
ราคาและเป็นหนี้สินทางการเงินมีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ในงบก�าไรขาดทุน ราว 80% ของธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจอาหารของCENTEL อยู่ภายใต้สัญญาเช่าด�าเนิน
งาน และจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาและมี
หนี้สินทางการเงินที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เราคาดว่าหนี้
สินจะเพิ่มขึ้น 14 พันลบ. และจะมีผลกระทบต่อก�าไร 
100 ลบ. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 
เท่า ในปี 2020F (จากคาดการณ์ก่อนหน้าของเราที่ 
0.6 เท่า) แต่ยังคงต�่ากว่าข้อกาหนดทางการเงินของ 
CENTEL ที่2.0 เท่า

 ปรับลดประมาณการก�าไรลง 47% ในปี 2020F 
สะท้อนผลกระทบของไวรัสและมาตรฐานบัญชีใหม่ 
นอกจากนี้เรายังปรับลดประมาณการก�าไรปี2021-22F 
ลง 36-45% สะท้อนมาตรฐานบัญชีใหม่ และธุรกิจ
อาหารที่อ่อนแอกว่าที่คาด มาตรฐานบัญชีใหม่จะส่ง
ผลกระทบต่อก�าไรปี 2020Fราว 10% ส�าหรับธุรกิจ
อาหารของ CENTEL เราคาดว่ายอดขายสาขาเดิมจะ
หดตัวลง 6.0% เทียบกับหดตัว 4.5% ในปี 2019F 
หลังจากปรับลดก�าไรลง ราคาเป้าหมายปี 2020F 
ของเราถูกปรับลงเหลือ 24.5 บาท (จาก36 บาท) 
และเราคาดว่าก�าไรของ CENTEL จะหดตัวลง 34% 
ในปี 2020Fเติบโต 14% ในปี 2021F และ 30% ในปี 
2022F

CENTEL แย้มปลาย ก.พ. น้ี ประชุมบอร์ด 

เคาะงบปี 62 พร้อมประเมินผลกระทบ

จากสถานการณ์โควิด-19
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บล.บัวหลวง ชี้ช่องเพ่ิมผลตอบแทน "ยุคจีดีพีไทยเติบโตต�่ำ" 

ผ่ำนกำรลงทุน DR อ้ำงอิงดัชนีหุ้นเวียดนำมชั้นน�ำ 30 ตัว

 หลักทรัพย์บัวหลวง ผู้ออก DR เจ้าแรกของ
ไทย ชี้ช่องลงทุนสร้างโอกาสใหม่ และกระจายความ
เสี่ยงใน "ยุคจีดีพีไทยเติบโตต�่า" ผ่าน "E1VFVN3001" 
อ้างอิง ETF ดัชนี VN30 Index ประเทศเวียดนาม 
รับอานิสงส์เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตเฉลี่ยปี
ประมาณ 6- 7% หนุนด้วยยอดส่งออกที่ขยายตัวทุก
ปี ขณะที่เม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง หลัง
รัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายพัฒนาตลาดทุน 
เอื้อประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ

 นำยบรรณรงค์ พิชญำกร 
กรรมกำรผู้จัดกำร กิจกำรค้ำ หลัก
ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่า ในยุคที่อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทย
เติบโตค่อนข้างจ�ากัด หลังธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ออกมาปรับลดคาดการณ์จีดีพีปี 63 อยู่ที่ 
2.8% เมื่อเทียบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนามที่ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยทางการ
เวียดนามคาดการณ์ว่า ปีนี้เศรษฐกิจจะโตที่ระดับ 
6.3% ดังนั้นการกระจายการลงทุนไปในเวียดนาม 
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสสร้างผล
ตอบแทนในระยะยาว

 โดยเฉพาะการลงทุนใน "ตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ" (Depositary Receipt) 
หรือ DR ที่มีหลักทรัพย์ที่รับฝากเป็นกองทุนรวม 
ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี VN30 Index สะท้อนหุ้นชั้น
น�า 30 บริษัทของตลาดหุ้นเวียดนาม และเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โฮ
จิมินห์ ประเทศเวียดนาม บริหารจัดการ โดย Viet 
Fund Management หรือ VFM ซึ่งหลักทรัพย์บัว
หลวงเป็นผู้ออก DR เจ้าแรกของไทย ใช้สัญลักษณ์
ว่า "E1VFVN3001" ที่เริ่ม ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61

 ปัจจุบัน DR "E1VFVN3001" ได้รับความสนใจ
ลงทุนจากนักลงทุนอย่างมาก เห็นได้จากมูลค่า
ตลาด (Market Cap) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น จากกว่า 600 ล้านบาท มาอยู่ระดับ 1,447 
ล้านบาท (ตัวเลข ณ วันที่ 14 ก.พ. 63) โดยดัชนี 
VN30 ของตลาดหุ้นเวียดนาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ให้ผลตอบแทนสูงถึง 11.8% ชนะตลาดหุ้นไทยที่ให้
ผลตอบแทนเพียง 3.5%

 "ค่าเงินบาทในปี 63 มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเฉลี่ย 
3-4% ส่งผลบวกต่อ DR "E1VFVN3001" ฉะนั้น
ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนระยะยาว เพื่อ
กระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน
ที่ดีในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมาเวียดนามเนื้อหอม
มาก เห็นได้ชัดจากการที่ผู้ประกอบการจากประเทศ
จีนย้ายโรงงานการผลิตมายังเวียดนามจ�านวน
มาก และหากร่างกฎหมายหลักทรัพย์ของ
เวียดนามได้รับการแก้ไขจะท�าให้ตลาด

หุ้นเวียดนามยิ่งน่าสนใจมากขึ้น" นายบรรณรงค์ 
กล่าว

 นายบรรณรงค์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับปัจจัยบวก
ที่สนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม มีด้วย
กันหลากหลายประเด็น คือ 1. เศรษฐกิจเวียดนาม
มีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 6-7% เมื่อ
เทียบกับไทยที่มีแนวโน้มเติบโตต�่า หนุนโดยภาค
อุตสาหกรรม ,ภาคการผลิตที่เติบโตโดดเด่น รับ
อานิสงส์ค่าแรงระดับต�่า 180 บาทต่อวัน และภาค
การบริโภคที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง เพราะเวียดนาม
มีประชากรมากถึง 97 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในวัย
ท�างาน ท�าให้มีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมาก 
สอดคล้องกับรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของ Moody's ที่คงอันดับความน่าเชื่อถือเวียดนาม
ระดับ Ba3 ขณะที่ Fitch Ratings และ S&P คง
อันดับความน่าเชื่อถือเวียดนามระดับ BB

 ยอดส่งออกของเวียดนามในปี 63 อาจขยาย
ตัวต่อเนื่อง จากปี 62 ที่เติบโตมากถึง 8.4% แซง
หน้าส่งออกของไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ขณะเดียวกันในอนาคต
เวียดนามมีแนวโน้มจะเป็น ผู้น�าส่งออกในตลาดยุโรป 
หลังรัฐสภาสหภาพยุโรป (อียู) อนุมัติข้อตกลงการ
ค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับเวียดนาม ซึ่งจะ เอื้อประโยชน์
ต่อการส่งออกสิ่งทอ รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์ไม้
ของเวียดนามไปยังยุโรป โดยข้อตกลงดังกล่าวจะ
ยกเลิก การจัดเก็บภาษีสินค้าประมาณ 99% ที่มีการ
ส่งออก เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.ค.นี้

 เม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติหน้าใหม่มี
โอกาสไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเวียดนามมากขึ้น เนื่องจาก
รัฐบาลเวียดนามเตรียมเสนอร่างกฎหมายพัฒนา
ตลาดทุน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ 
และรองรับการ Upgrade เป็น "ตลาดเกิดใหม่" 
(Secondary Emerging market) ในช่วง 2-3 ปี
ข้างหน้า เช่น การปรับ foreign limit เป็น 100% 
และการออก NVDR เป็นต้น ซึ่งในปี 62 เวียดนามมี
เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (FDI) เติบโตเฉลี่ย 7.2% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า โดยไหลเข้าภาคอุตสาหกรรม
การผลิตมากที่สุด

 4.รัฐบาลเวียดนามเตรียมพัฒนา
ประเทศต่อเนื่อง ด้วยการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานจ�านวน
มาก รองรับการเป็น
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน
ซีเกมส์ 
ปี 

64 คาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 6.5 แสน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน และ 5.การเมืองมีเสถียรภาพ แม้ภายในปี 
63 จะมีการเลือกตั้งใหม่ แต่ด้วยระบบการเมืองที่
มีความคล้ายคลึงกับประเทศจีนจึงไม่น่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น

 "แม้ในระยะสั้นตลาดหุ้นเวียดนามยังไม่ได้ถูก
ปรับอันดับขึ้น แต่การที่ตลาดหุ้นคูเวตได้เลื่อนชั้น
จากกลุ่มประเทศตลาดชายขอบ (Frontier Market) 
ไปอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Markets) จะส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามได้เพิ่ม
สัดส่วนน�้าหนักการลงทุนในดัชนี MSCI กลุ่ม 
Frontier Market จากสัดส่วน 12.3% ขึ้นเป็น 30% 
สูงกว่า 1 เท่าตัว" นายบรรณรงค์ กล่าว

 ส�าหรับการลงทุนใน DR "E1VFVN3001" จะ
เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้น หรือ 
ETF ต่างประเทศที่ไม่ต้องการความยุ่งยาก จากการ
ไปลงทุนตรงในต่างประเทศ และต้องการลงทุนระยะ
กลาง-ยาว มากกว่าการซื้อรายวัน โดยผู้ที่สนใจ
ลงทุน DR "E1VFVN3001" สามารถซื้อขายได้ง่ายๆ 
ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับแต่ละบริษัท
หลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่แล้ว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ www.bualuang.co.th/dr หรือ 0-2 618-1111
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บลจ.วรรณ ตั้งเป้ำ SET ปีนี้ 1,650 จุด จับตำกำรเมืองในประเทศ 
-เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง หลังพ.ร.บ. ปี63 ล่ำช้ำ

 บลจ.วรรณ เดินหน้าเสนอขายกองทุน

ทางเลือก ONE-COMPLEX1YMIXED อายุ 1 

ปี รองรับนักลงทุนฐานกลุ่มเงินฝากหรือสนใจ

ลงทุนในตราสารหนี้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจาก

การขาดทุนเงินต้น โชว์โอกาสรับผลตอบแทน

สูงสุด 5.25% พร้อมมองดัชนีตลาดหุ้นไทยปีนี้

มีโอกาสปรับตัวขึ้นในกรอบ เป้าหมายของดัชนี

อยู่ที่ระดับประมาณ 1,650 จุด ทั้งนี้ ให้ติดตาม

ปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศอาจกดดัน

บรรยากาศการลงทุน

 นำยพจน์ หะริณสุต ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน วรรณ จ�ำกัด เปิดเผย

ว่า บริษัทเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ 

คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y MIXED ห้ามขายผู้ลงทุน

รายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) ระหว่าง

วันที่ 17-26 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกองทุน

ทางเลือก(Alternative Investment) ที่ทางบลจ.

วรรณได้น�าเสนอเพื่อรองรับความต้องการของ

นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการขาดทุน

เงินต้น โดยกองทุน ONE-COMPLEX1YMIXED 

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก

ทั้งในและต่างประเทศ และสัญญาคอลวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือ สัญญาคอลออปชั่น (Call 

Option) ซึ่งผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับ

ดัชนีอ้างอิง SET50 index ในอีกประมาณ 1 ปี

ข้างหน้า โดยสัดส่วนการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ส่วนแรกประมาณ 98% ลงทุนในตราสาร

หนี้แและหรือเงินฝาก ซึ่งส่วนที่เหลือจะพิจารณา

ลงทุนใน สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) 

หรือ สัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

 “ในช่วงปี 62 ที่ผ่านมาทางบลจ.วรรณ 

ได้น�าร่องเสนอขายกองทุนทางเลือก ONE-

COMPLEXS501YA ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี

โดยส่วนใหญ่เป็นฐานกลุ่มลูกค้าเงินฝาก และเป็น

ความร่วมมือกันระหว่างบลจ.วรรณและธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยน�ามาซึ่งการ

เปิดเสนอขายกองทุน ONE-COMPLEX1YMIXED 

ในครั้งนี้ โดยความน่าสนใจของกองทุนนี้เรายัง

คงเน้นนโยบายลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงิน

ต้น ซึ่งขั้นต�่านักลงทุนยังได้รับผลตอบแทน 

0.25% หากดัชนีปรับตัวลดลงหลังจาก

สิ้นสุดโครงการ และการแบ่งสัดส่วนการลงทุน

ในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ 

สัญญาคอลออปชั่น (Call Option) เพื่อต้องการ

เพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น นักลงทุน

ที่เหมาะส�าหรับกองทุนนี้ ยังคงเป็นนักลงทุนที่

ต้องการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และ

กลุ่มลูกค้าที่ยังสนใจลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึง

ต้องการจัดสรรเงินฝากบางส่วนเพื่อหาโอกาสเพิ่ม

ผลตอบแทน” นายพจน์กล่าว

 อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทน

จากการกองทุน ONE-COMPLEX1YMIXED ได้ 3 

เงื่อนไข โดยเงื่อนไขแรก ราคาปิดของดัชนีอ้างอิง 

ณ วันพิจารณาน้อยกว่าหรือเท่ากับราคาปิดของ

ดัชนีอ้างอิงในวันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่มีวันใดวัน

หนึ่งรวมถึงวันพิจารณาที่ราคาปิดของดัชนีอ้างอิง

สูงกว่า 10% ของราคาปิดของดัชนีในวันเริ่มต้น

สัญญา หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ลงทุนจะไม่ได้

รับผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่

จะได้รับเงินต้นและผลตอบแทนประมาณ 0.25% 

เงื่อนไขที่สอง ราคาปิดของดัชนี ณ วันพิจารณา

มากกว่าแต่ไม่เกิน 10% ของราคาปิดของดัชนีใน

วันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่มีวันใดวันหนึ่งรวมถึงวัน

พิจารณาที่ราคาปิดของดัชนีอ้างอิงสูงกว่า 10% 

ของราคาปิดของดัชนีอ้างอิงในวันที่เริ่มต้นสัญญา 

หากเข้าเงื่อนไขที่สอง ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 50% ของดัชนีอ้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

บวกกับ 0.25% หรือ ได้รับผลตอบแทนประมาณ

สูงสุด 5.25% ในส่วนของเงื่อนไขข้อที่สาม มีวัน

ใดวันหนึ่งรวมถึงวันพิจารณาที่ราคาปิดของดัชนี

อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ของราคาปิด

ของดัชนีในวันเริ่มต้นสัญญา หากเข้าเงื่อนไขข้อ

สาม ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน 1.50% สัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าบวกกับ 0.25% หรือได้รับ

ผลตอบแทนประมาณ 1.75% โดยทั้ง 

3 เงื่อนไขจะเริ่มต้นสัญญาภายใน 

1 ปีและขั้นต�่าในการลงทุน 

500,000 บาท

 

 นายพจน์กล่าวต่อถึงภาพตลาดหุ้นไทยว่า 

บลจ.วรรณ ตั้งเป้าหมายของดัชนี 1,650 จุด โดย

มองว่าปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องของปี

นี้ การเมืองในประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจไทยมี

แนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง จากความล่าช้าของ

พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 หนี้ภาคครัวเรือนที่สูง

กดดันการบริโภคภายในประเทศปัญหาภัยแล้งที่

คาดการณ์ว่าจะหนักสุดในรอบหลายปี ทั้งนี้การใช้

มาตรการนโยบายอัตราดอกเบี้ยต�่าทั้งในและต่าง

ประเทศจะยังคงเป็นปัจจัยเสริมให้มีเม็ดเงินลงทุน

ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นอยู่เช่นกัน ประกอบกับอัตรา

เงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับที่น่า

ลงทุนโดยประเมินอัตราการจ่ายปันผลของบริษัท

จดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ 3%

 อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์

การระบาดของไวรัส Covid-19 และผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโลกจากการชะลอลงของเศรษฐกิจจีน

อย่างมากในไตรมาสแรกปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจไทย

จะได้รับผลกระทบแรงจากการชะลอลงของนัก

ท่องเที่ยว รวมทั้งความไม่แน่นอนของการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนในระยะถัดไป ดังนั้น 

มองว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ใน

กรอบไม่เกิน 10% เนื่องจากภาวะแวดล้อมจ�านวน

มากกดดันขณะที่ปัจจัยสนับสนุนมีจ�านวนน้อย

กว่า
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KBANK คำด ศก.ไทย มีแนวโน้มชะลอลงโดยเฉพำะในไตรมำส 1/63  

กดดันธปท. ลดอัตรำดอกเบี้ย ในเดือนมี.ค. 63 - เงินบำทยังอ่อนค่ำ 

 ธนำคำรกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ เปิด
เผยว่า ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าจีดีพีไทยใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ขยายตัว 1.6%YoY (0.2%QoQ 
sa) ต�่าสุดในรอบ 5 ปี ชะลอลงจากไตมาสก่อนที่ 
2.6%YoY (ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก 2.4%YoY) และต�่ากว่า
ที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.9%YoY โดยเป็นผลจากการบริโภค
ภาคเอกชนและการลงทุนชะลอลง ส่วนการใช้จ่ายเพื่อ
บริโภคของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ
หดตัวลง ทั้งปี 2019 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.4% 
จาก 4.1% ในปี 2018 ทั้งนี้ สศช. ประเมินว่าเศรษฐกิจ
ไทยทั้งปี 2020 จะขยายตัวในกรอบ 1.5-2.5% ต�่ากว่า
ประมาณการครั้งก่อนที่ 2.7-3.7%

 รายละเอียด:

 ภาคการใช้จ่าย ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจชะลอลงถึง
หดตัว ยกเว้น การลงทุนภาคเอกชน
 - การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว เนื่องจากการประกาศ
ใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้า การอุปโภคภาครัฐ
ขยายตัวชะลอลงที่ 0.5%YoY (ก่อนหน้า +3.7%) โดย
เฉพาะรายจ่ายซื้อสินค้าและบริการ แม้ว่าค่าตอบแทน
แรงงานยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาครัฐหด
ตัวถึง 5.1%YoY (ก่อนหน้า +3.7%) แม้ว่าการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจเร่งตัวการส่งออกสินค้าหดตัวสูง โดย
หดตัว 5.1%YoY (ก่อนหน้า -0.1%) 
 - การส่งออกลดลงทุกหมวดสินค้า เนื่องจาก
อุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัวลง และผลกระทบของ
นโยบายกีดกันทางการค้าผ่านห่วงโซ่การผลิตของ
จีนท�าให้การส่งออกสินค้าส�าคัญ อาทิ สินค้ากลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะ 
เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหดตัว รวมทั้งมีการ
ปิดโรงกลั่นท�าให้การส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูปลดลง ด้าน
การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวจากการส่งออกข้าวเป็น
ส�าคัญ เนื่องจากราคาสินค้าไทยสูงกว่าคู่แข่ง และจีนระ
บายสต็อกไปยังแอฟริกา อย่างไรก็ตาม ดุลการค้ายัง
เป็นบวก เนื่องจากการน�าเข้าหดตัวสูงขึ้นถึง 8.6%YoY 
โดยหดตัวทุกหมวดสินค้า
 - การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง โดย
ขยายตัว 4.1%YoY (ก่อนหน้า 4.3%) เนื่องจากรายได้
ครัวเรือนและความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายลดลง ท�าให้
การใช้จ่ายทุกหมวดสินค้าชะลอลง โดยเฉพาะยอดซื้อ
พาหนะที่ลดลงถึง 11.1% อย่างไรก็ตาม มาตรการภาค
รัฐช่วยพยุงการใช้จ่ายหมวดโรงแรมและภัตตาคารยัง
คงขยายตัวสูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น 
โดยขยายตัว 2.6%YoY (ก่อนหน้า 2.3%) เนื่องจาก
มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารในภาค
บริการและขนส่ง ขณะที่การลงทุนเครื่องมือเครื่องจักร
ชะลอตัวในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม ส่วนการน�า
เข้ารถไฟฟ้า เครื่องบินเอกชน และเครื่องมือเครื่องจักร
ส�านักงานยังสนับสนุนการลงทุน 
 - สินค้าคงคลัง ณ ราคาประจ�าปีมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น 1.26 แสนล้านบาทจากไตรมาสก่อน 
เนื่องจากการสะสมสินค้าเกษตรในฤดู

เก็บเกี่ยว สินค้าอุตสากหรรมที่มีค�าสั่งซื้อจากต่าง
ประเทศลดลง และการน�าเข้าทองค�าในช่วงที่ราคาลด
ลง

 ภาคการผลิต
 - ภาคการท่องเที่ยวช่วยพยุงเศรษฐกิจในไตรมาส
ที่ 3  การผลิตที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก
แรมและร้านอาหาร และขนส่งขยายตัวเร่งขึ้นมาที่ 
6.8%YoY (ก่อนหน้า 6.7%) และ 3.9%YoY (ก่อนหน้า 
3.1%) ตามล�าดับ เนื่องจากมีจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในไตรมาสดังกล่าวทั้งสิ้น 10.3 ล้านคน หรือ
เพิ่มขึ้น 6.4%YoY ด้านภาคเกษตรกรรมกลับมาหดตัว 
1.6%YoY (ก่อนหน้า 2.7%YoY) เนื่องจากผลผลิตของ
ข้าวเปลือก อ้อย ปาล์มน�้ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
ลดลง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะภัยแล้ง 
 - ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบมากขึ้นจาก
อุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัวและนโยบายภาษีน�าเข้า
สหรัฐฯ-จีน โดย หดตัว 2.3%YoY จากที่ลดลง 0.8% 
ในไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรม
วัตถุดิบ สินค้าทุนและเทคโนโลยี ด้านก่อสร้างหดตัว 
1.9% (ก่อนหน้า 2.7%) โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
ของรัฐบาล เนื่องจากความล่าช้าในการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. งบประมาณประจ�าปี 2020 ส่งผลให้การเบิก
จ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านการก่อสร้างลดลง

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2020
 - สศช. ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 
2020 ลงมาอยู่ที่กรอบประมาณการ 1.5-2.5% (ค่า
กลาง 2.0%) จากประมาณการในเดือนพฤศจิกายน
ที่ 2.7% - 3.7% (ค่ากลาง 3.2%) เป็นการขยายตัว
ชะลอลงจาก 2.4% ในปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยฉุดรั้ง
การขยายตัวส�าคัญจากภาคต่างประเทศ (1) ผลกระ
ทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 31.5%YoY ในไตรมาสแรก
และลดลง 4.2%YoY ในไตรมาสที่ 2 ท�าให้รายได้รับ
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2020 ลดลง 150,000 
ล้านบาทจากปีก่อน (2) ปริมาณการส่งออกสินค้าใน
รูปดอลลาร์ฟื้นตัวน้อยกว่าที่ประเมินไว้ จากเดิมที่คาด
ว่าจะขยายตัวที่ 2.4% ในประมาณการครั้งก่อนมา
ขยายตัวเพียง 1.5% จากที่หดตัวสูง 3.5% ในปี 2019 
ตามการปรับลดคาดการอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก ส่วนผลกระทบจากไวรัสโควิด-
19ต่อห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้า
เบื้องต้นยังอยู่ในระดับจ�ากัด   
 - ด้านอุปสงค์ใน
ประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตัวน้อยกว่า
ประมาณการ
เดิม

เช่นกัน (1) การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว 
3.5% ชะลอลงกว่าประมาณการเดิมที่ 3.7% จากผลก
ระทบของภัยแล้งที่ชัดเจนและรุนแรงมากขึ้น รวมทั้ง 
ผลของไวรัสโควิด-19 ต่อฐานรายได้รับในภาคการท่อง
เที่ยว ขณะที่ การผ่อนคลายนโยบายการเงินและการ
คลังจะยังสนับสนุนเศรษฐกิจ และ (2) การลงทุนรวม
มีแนวโน้มขยายตัว 3.6% จาก 2.2% ในปีก่อนตามการ
ลงทุนภาครัฐที่เร่งขึ้น แต่น้อยกว่าประมาณการเดิม
จากแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าต้น
เดือนกุมภาพันธ์ และการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้น
ช้าๆ เนื่องจากยังมีปัจจัยฉุดรั้งจากการส่งออกที่ฟื้นตัว
น้อย ท�าให้ความต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต
ยังต�่า 
 ธนาคารกสิกรไทยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยที่มี
แนวโน้มชะลอลงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ของปี 2020 
จะกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนมีนาคม และเงิน
บาทยังอ่อนค่า เนื่องจากคาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 
เศรษฐกิจของไทยทุกภาคส่วนจะอ่อนแอลงโดยมีปัจจัย
กดดันจากการระบาดของเชื้อไวรัส สงครามการค้า และ
ภัยแล้ง อีกทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุน 
ยังถูกจ�ากัดจากงบประมาณที่ล่าช้า ท�าให้นโยบายการ
คลังยังไม่สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจไทยได้เช่นกัน 
โดยเศรษฐกิจทั้งภาคต่างประเทศ อุปสงค์ในประเทศที่
อ่อนแอ รวมทั้งแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ของ ธปท. ท�าให้ธนาคารกสิกรไทยประเมินเงินบาท 
ณ สิ้นครึ่งแรกของปีในกรอบ 31.50-32.00  บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะกลับมาแข็งค่า ณ สิ้นปี 2020 
ในกรอบ 30.00-30.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด ประจ�า
วันที่ 17 ก.พ. 2563
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 แม่มดน้อยพิสดาร ออกโบยบินในวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์ ดัชนีฯ แกว่งตัว

อยู่ในกรอบแคบๆ บน GDP ปี 62 ที่สภาพัฒน์เผยเพิ่งประกาศออกมาสดๆ ร้อนๆ 

โดย GDP เติบโตเพียง 2.4% ต�่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ และคาดการณ์ GDP ปี 

63 อาจโตเพียง 1.5-2.5% จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาภัย

แล้ง 

 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,527.25 จุด เพิ่มขึ้น 0.95 จุด หรือ 0.06% 

มูลค่าการซื้อขาย 52,494.10 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 733.40  

ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 436.04 ล้านบาท นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิ 1,118.49 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,287.93 

ล้านบาท 

 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,527.25 จุด เพิ่มขึ้น 0.95 จุด หรือ 0.06% 

มูลค่าการซื้อขาย 52,494.10 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 733.40  

ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 436.04 ล้านบาท นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิ 1,118.49 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,287.93 

ล้านบาท 

 วันนี้น้อง BAM โดนเท ท่ามกลาง เสี่ยงหึ่งๆ ว่า น้องจะโดนปรับอันดับ

เครดิตเรทติ้งส์จาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่

จะเกิดขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ ดังนั้นด้วย

ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปมาก ท�าให้นักลงทุนตัดสิน

ใจขายลดความเสี่ยงออกมาเพื่อรอความชัดเจน

ก่อน ซึ่งปัจจุบัน BAM มีประเด็นกดดันคือ อันดับ

เครดิตภายในประเทศน่าจะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ลดลง เพราะระดับความสัมพันธ์กับภาครัฐ

อาจเปลี่ยนแปลงไป จากปัจจุบันอันดับเครดิตของ BAM อยู่ที่ "AA-" คร้า.... 

 TU ประกาศปี 2562 มีก�าไรสุทธิ 3,815 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 มี

ก�าไรสุทธิ 3,256 ล้านบาท ขณะที่ก�าไรสุทธิไตรมาส 4/62 อยู่ที่ 1,057 ล้านบาท 

ลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2561 โดยการปรับลดลงดังกล่าวมาจาก

ยอดขายที่ลดลง การปรับลดมูลค่าในเงินลงทุน และรายจ่ายภาษีที่ปรับเพิ่มขึ้น 

แม้ว่าอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานจะฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าก็ตาม อัตราก�าไร

สุทธิไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 3.2% จากระดับ 3.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน้าหากแยกผลกระทบจากการตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ด้านรายได้รวม

ในไตรมาสที่ 4/62 ยอดขายลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/61 มาอยู่ที่ 

32,854 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุล

หลักอื่น (เหรียญสหรัฐอ่อนค่า 8%, ยูโร 11%และปอนด์สเตอร์ลิง 8%) หากแยก

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายยังคงปรับตัวลดลง 3.7% แม้ว่า

ปริมาณการขายจะปรับเพิ่มขึ้น 2.7% ก็ตามเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักปรับลดลง 

(ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 950 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 33% 

จากปีก่อนหน้า) โดยยอดขายปี 2562 อยู่ที่ 126,275 ล้านบาท ลดลง 5.3% เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือลดลงเพียง 1.4% หากแยกผลกระ

ทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปีมูลค่า 0.22 

บาทต่อหุ้น ท�าให้เงินปันผลจ่ายส�าหรับผลประกอบการปี2562 อยู่ที่ 0.47 บาท

ต่อหุ้น (เพิ่มขึ้นจาก 0.40 ในปี 2561) ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลคิดเป็น 59% ของ

ก�าไรสุทธิ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 มี.ค. 63 

 SMART เปิดงบปี 62 กวาดรายได้รวม 466.82 ล้านบาท พร้อมพลิก

ก�าไรสุทธิ 44.23 ล้านบาท เตรียมจ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น ส่วนทิศทางธุรกิจ

ปี 63 แนวโน้มค่อนข้างดี นโยบายโครงการภาครัฐหนุน EEC โครงการอสังหาฯ 

ทยอยลงทุน เดินหน้าขยายฐานลูกค้ารายย่อย ผู้รับเหมา สถาปนิก ชูกลยุทธ์

พัฒนาสินค้า อิฐมวลเบาตกแต่ง-ประหยัดพลังงาน ขยายช่องทางจ�าหน่ายผ่าน

โมเดิร์นเทรด ดีลเลอร์ทั่วประเทศ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ มียอดสั่งซื้อต่อเนื่อง 

ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ เติบโตไม่ต�่ากว่า 5% รายได้ 490 ล้านบาท

 WHAUP จับมือ กฟภ. ลุยโปรเจ็กต์น�าร่องเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ด้านพลังงาน เช่นระบบ Smart Microgrid, Peer-to-Peer Energy Trading, 

Energy Storage และนวัตถกรรมด้านพลังงานอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาห

กรรมดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เป็นที่เรียบร้อย พร้อมระบุตามแผนในปี 2563 บริษัทฯ

จะมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่ 591 เมกะวัตต์

  แกว่งแคบ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BTS แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.80 บ.
บล.ทิสโก้ : TOP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 80.00 บ.
บล.ทิสโก้ : SVI แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.22 บ.
บล.ทิสโก้ : MTC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 66.00 บ.
บล.ทิสโก้ : LPN แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.80 บ.
บล.ทิสโก้ : KCE แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.20 บ.

บล.ทิสโก้ : KCE แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.20 บ.
บล.ทิสโก้ : AOT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 76.50 บ.
บล.ทิสโก้ : SAPPE แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 21.60 บ.
บล.ทิสโก้ : BTSGIF แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.00 บ.
บล.ทิสโก้ : BTS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.10 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TASCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.
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